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Carta de 
l’alcalde
Carles Gutierrez Medina

Benvolguts i benvolgudes,

Donem la benvinguda a l’estiu!

Enguany encarem aquests mesos de bon temps i de 
vacances amb més optimisme que els anteriors. Després 
de les restriccions, podrem tornar a gaudir de l’estiu com 
es mereix, amb aquella normalitat que havíem perdut 
en aquests dos anys de pandèmia. Hem de celebrar-ho; 
els esforços han valgut la pena. I des d’aquí vull agrair la 
col·laboració de tots els veïns i veïnes per superar les di-
ficultats, i per la comprensió mostrada en l’alteració obli-
gada del funcionament ordinari de l’administració i dels 
serveis municipals. Hem tirat endavant i és el moment  de 
felicitar-nos-en i de ser optimistes. Amb moderació, certa-
ment ja que els núvols negres no s’acaben de dissipar, però 
la greu amenaça sanitària sembla que l’hem superat. 

Pel que fa a l’activitat municipal, voldria fer esment, ara 
que n’és el temps, dels casals d’estiu que s’han organitzat. 
Tots compten amb un gran nombre de participants, i s’ha 
atès la diversitat i la varietat d’opcions amb l’objectiu de 
satisfer una demanda creixent.

També està en plena activitat la piscina municipal. La 
calor convida a anar-hi. Vam poder enllestir a temps les 
obres de reparació i manteniment que calien, especial-
ment a la piscina petita, i estan funcionant molt bé.

Parlant d’obres, i en un altre àmbit, començaran ben aviat 
les de millora de les voreres de Palol afectades per les 
arrels dels arbres. Comporten una inversió considerable 
i finalment haurem solucionat una qüestió que reclama-

ven i que afecta molts veïns i veïnes. També instal·larem 
finalment les càmeres de seguretat, que enregistraran de-
terminades zones. Dificultats en la gestió i tramitació han 
fet que s’hagi endarrerit aquesta instal·lació, però ara ja ho 
podem tirar endavant. Confiem que compleixin aquesta 
funció dissuasiva i de prevenció.

Referent a projectes que tenim en estudi, un que  estem 
negociant amb Telefònica és la substitució dels antics pals 
de telefonia pel soterrament de les xarxes. Estem en una 
fase inicial amb la companyia i hem de veure com acaba.

També vull recordar-vos el projecte de la reconversió del 
riu Celrè al seu pas pel nucli urbà de Quart, que en ante-
riors revistes ja vaig comentar.  Es tracta, com vam dir, de 
disposar, de moment, d’un projecte que ajudi a posar el 
Celrè de cara al poble, que aquest riu es converteixi “no 
en una barrera, sinó en un eix que articuli i cohesioni, 
en un espai verd o en un ampli parc públic, com si d’una 
rambla es tractés”. És un projecte de gran envergadura
i complexitat, com es pot suposar, i d’una importantíssi-
ma inversió econòmica. De moment estem en tràmit de 
sol·licitar una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a la redacció del projecte.

També hem demanat subvencions, en aquest cas a l’Es-
tat, en les corresponents convocatòries dels Fons Next 
Generation, per a diferents projectes destacats: per a la 
millora i eficiència energètica del gimnàs i les instal·la-
cions del CEIP Sta. Margarida,  per a la millora i reforma 
de l’edifici municipal, per a un enllumenat més sosteni-
ble al polígon industrial i per a la reconversió del Museu 
per adaptar-lo a les noves necessitats. Ja es veu que es 

tracta de grans projectes que requereixen una inversió 
econòmica també molt gran i de la necessitat de comptar 
amb diferents fons de finançament. Però són necessaris 
i estan previstos per a un futur, sempre, és clar, en funció 
de les disponibilitats pressupostàries i que es resolguin 
favorablement les subvencions demanades.

Per acabar, vull felicitar-vos i agrair-vos, veïns i veïnes, la 
bona acollida al nou servei de recollida de deixalles porta 
a porta. El funcionament i la mecànica no han presentat 
disfuncions destacables i els resultats són molt bons. En 
les pàgines interiors d’aquesta revista trobareu en detall 
els resultats aconseguits i la millora que ha suposat en 
recollida selectiva i en protecció el medi ambient. Podem 
estar contents, moltes gràcies.

I de moment res més. Bon estiu i bones vacances!

Salutacions cordials,

Carles Gutiérrez Medina
L’Alcalde.
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Feina feta

El 17 de maig es va organitzar una 
pintada a la plaça de l’Ajuntament 
en commemoració del dia contra la 
LGTBI fòbia. Cada vegada són més 
habituals iniciatives com aquesta i 
és que ha sigut gràcies a les reivindi-
cacions i les accions, reivindicacions 
i accions de visibilització, que s’ha 
passat de la criminalització al mo-
ment actual en el que s’han aconse-
guit millores però amb molta feina 
per fer encara.

En aquest sentit, són importants 
fites com la fi de la persecució de 
l’homosexualitat a Espanya, la seva 
eliminació del llistat de malalties 
mentals, el matrimoni igualita-
ri i l’adopció entre persones del 
mateix sexe o l’actual esborrany de 
Llei Trans que aposta per l’auto-
determinació de gènere, el que 
suposaria la despatologització tant 
reivindicada històricament.  

Encara que poguem pensar que 
això és aliè a les persones que no 
formem part del col.lectiu LGBTI, 
cal tenir present que la cosa va més 
enllà, doncs es tracta de treballar per 
uns objectius comuns , amb la fina-
litat de construir un mon lliure de 
violències i discriminacions, perquè 
els drets són molt difícils d’aconse-
guir però molt fàcils de perdre.

Acció social,
Cooperació i Igualtat

 Sílvia Vidal

Festes, Educació i Esports
Vanesa Larramendy

Festes

• El 14 i 15 de maig les famílies del 
municipi han pogut gaudir de 
la primera edició de 'Quart Art', 
una proposta de 10 activitats 
artístiques com la dansa, la 
fotografia, el teatre i la pintura.

• Durant el segon trimestre de l'any 
hem portat a terme la primera 
edició del cicle 'La Rufina' 
d'arts escèniques. Artistes de 
circ, músics i un mag ens han 
fet passar una bona estona en 
diferents espais del municipi.

Educació

• Durant el mes de maig, hem 
realitzat la primera formació 
d'Educació360 centrada en les 
pràctiques restauratives, la co-
municació no violenta i l'apre-
nentatge social, emocional i ètic. 
Hem comptat amb l'assistència 
de l'equip directiu de les dues 
escoles i de la llar d'infants, del 
CAP, de les entitats esportives i 
culturals i de les regidories del 
consistori.L'objectiu és treballar 
en xarxa, fomentant la relació 
entre entitats i serveis, ja que 
tenim clar que l'educació és cosa 
de tots i totes.

• Enguany hem tornat a organitzar 
el casal municipal, que es portarà 
a terme del 27 de juny al 26 d'agost 
a l'escola Santa Margarida.

Esports

• Aquest any hem ofert sis places 
de formació en arbitratge per 
a joves del municipi: dues de 
bàsquet, dues de futbol sala i 
dues de futbol base. Es tracta 
de cursos oficials portats a 
terme per les corresponents 
Federacions.

En aquesta edició us parlarem del 
camí que estem fent en el nostre po-
lígon industrial. Segons les últimes 
dades que hem pogut extreure de 
diverses fonts secundàries d’orga-
nismes públics, hem pogut observar 
que el col·lectiu de població que 
treballa al municipi de Quart afiliada 
al règim general, ho fa en un 48,5 % 
en el sector serveis, un 43,9 % en el 
sector de la indústria, un 6,8 % en el 
sector de la construcció i en un 0,9 
% en el sector de la agricultura. Això 
vol dir que pràcticament la meitat de 
la població que treballa a Quart ho 
fa en el sector industrial. Les nostres 
dades del polígon també són clares: 
a l’actualitat, de les 115 parcel·les 
existents al nostre polígon, hi tenim 
14 empreses importants establertes, 
amb un nivell d’ocupabilitat del 28 
%. Podem constatar també que in-
dependentment del cicle econòmic, 
l’abast de l’atur a Quart és inferior al 
del conjunt de la província i actual-
ment el situem en els seus nivells 
mínims, just per sobre del 5%.

Amb aquestes dades, encarem 
amb més il·lusió encara la 
priorització d’accions en l’àmbit 
industrial per oferir a la població 
de Quart la disponibilitat de 
tots aquests recursos perquè 
reverteixin en una major riquesa 
pel municipi.

Promoció econòmica,
Transparència i Identitat Cultural

Jordi Batlle 

Com trobareu més detalladament 
en l’apartat de 'Viu a Quart', ja tenim 
disponibles les primeres dades del 
sistema de recollida selectiva porta 
a porta, que es va posar en marxa el 
passat 1 de març. L’índex de parti-
cipació ha estat elevat: un 90% de 
les llars del municipi de Quart s’han 
implicat, fet que ha permès reciclar el 
90% de les 54 tones de residus recolli-
des. Això representa un increment de 
l’índex de recollida selectiva de 63,3 
punts percentuals respecte al sistema 
de recollida anterior. Queda palès, 
doncs, l’efectivitat del porta a porta.

Deixant de banda la gestió de resi-
dus, recordar-vos que comencem el 
període estival, fet que porta associat 
un increment del risc d’incendis. 
Hem d’evitar situacions i comporta-
ments de risc, així com seguir, en tot 
moment, la normativa contra incen-
dis. El nostre municipi disposa d’una 
gran riquesa paisatgística i natural 
i és un patrimoni que hem de cuidar 
i protegir. Un foc seria devastador.

Finalment, voldria informar que en 
els pròxims dies iniciarem la repara-
ció, a Palol d’Onyar, de diversos car-
rers on les voreres estan malmeses. 

Urbanisme, Obres i serveis 
i Medi ambient
 Miquel Cortès

El passat 6 de maig, la llar de jubilats 
va reprendre la totalitat de la seva 
activitat, celebrant el primer ball 
després de dos anys. De fet, ja tenen 
el programa de ball fet fins a acabar 
el curs d'activitats.

Des de la regidoria de Gent Gran, 
us desitgem unes bones vacances 
d'estiu i que hi hagi moltes ganes 
de començar el curs vinent amb 
total normalitat.

Gent gran
Gemma Borgoñoz
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Hola veïns i veïnes de Quart.

El dia 2 de març vam mostrar una vegada més la solidari-
tat del municipi de Quart en la donació de sang que es va 
dur a terme al Local Social. Un total de 67 donants es van 
acostar a l’acte organitzat, com és habitual de manera 
impecable, pel Banc de Sang, amb l’Eugeni Bou al capda-
vant. La propera donació es realitzarà el proper dia 7 de 
juliol on esperem que es pugui superar aquesta xifra.

La darrera setmana de maig hem iniciat, juntament 
amb el Consell Comarcal i el Dipsalut, la prova pilot del 
Gironès del projecte ‘Activa’t amb la Natura’ pensada 
per a municipis que no disposen de parcs de salut 
urbans, i on es realitzen diferents activitats al nostre 
entorn que després seran valorades per les persones 
voluntàries del municipi d’entre 40 i 70 anys selecciona-
des per al projecte.

Des de la regidoria de Salut també s’han organitzat les 
xerrades sobre alimentació saludable que s’estan realit-
zant a les escoles del municipi.

Els darrers mesos les entitats estan tornant de forma 
gradual a la seva activitat normal, i fins i tot alguna ha 
renovat la seva junta, com és el cas d’Ulls de Dona. Des 
d’aquestes línies us agraïm l’esforç i la implicació a ca-
dascuna de les persones que aporteu el vostre granet de 
sorra en benefici del Municipi de Quart des de qualse-
vol de les entitats de les quals formeu part.  

Salut i Entitats
Josep Roura

El curs 2021/2022, vam decidir que el Xaloc portés tota 
la gestió dels rebuts de la llar d'infants. Des d'aleshores, 
hi ha hagut certs errors en els rebuts i, a part, les famí-
lies de les criatures no rebien el detall de l'import que 
se'ls carregava cada mes.

La llar d'infants és municipal i, per tant, hem pensat 
que, de nou, l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de la gestió 
dels rebuts per dues raons: 1) tenir un contacte més 
proper amb les famílies; i 2) si, per alguna raó, les famí-
lies no poden fer front al pagament de les quotes, sigui 
el mateix Ajuntament el que gestioni la forma de poder 
solucionar-ho, sense cap recàrrec addicional.

Per això, a partir del curs 2022/2023, serà el mateix 
Ajuntament que gestionarà els rebuts de la llar d’in-
fants. En aquest sentit, al contrari que el Xaloc, els 
imports de menjador es carregaran en el mes en curs. 
Els rebuts s'emetran abans del dia 7 de cada mes, per 
això, s'hauran d'abonar abans del dia 15. Us mostrem 
un model de com serà el rebut.

Finalment, vull informar-vos que, segons el Departa-
ment d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per al 
Curs 2022/2023, la mainada de P2 només haurà de pa-
gar les despeses de menjador i extraescolars, la quota, 
serà finançada per l'organisme esmentat.

Educador/a

X

Curs

5,85 €

-

147,85 €

20

-

20

117,00 €

274,00 €

30,00€

X

Quota

Preu/Unitats

Bonificació sobre la quota

Cost total dels conceptes

Unitats/Preu

Pagament en efectiu i xec

Cost

TOTAL

1,50€

Dinar Berenar
X

 Nº

X

Hisenda
Narcís Mas

Des de l'àrea de Joventut, informar-vos que hem 
finalitzat amb èxit la convocatòria de subvenció de 
dues places per aconseguir el títol de director/a de 
lleure, quatre de monitor/a i quatre de premonitor/a. 
Paral·lelament, hem engegat, com cada any, el programa 
de brigada jove. Enguany, hem convocat una plaça 
d’auxiliar administratiu/va i tres places de peó a la 
brigada d’obres i serveis. Pel que fa a les subvencions de 
transport, davant la demanda creixent de sol·licituds de 
joves de 13 anys, estem estudiant ampliar el rang d’edat 
que cobreix el programa. Finalment, ara que s’acosta 
l’estiu, m'agradaria recordar, de nou, el fet que disposem 
del Servei d'Ocupació Juvenil, que ajuda i forma el jovent 
en habilitats bàsiques com elaborar un curriculum vitae 
o buscar feina, entre d’altres.

Pel que fa a l’àrea de Comunicació, anunciar-vos que 
estem en procés de culminar la reestructuració de la web 
municipal. D’aquí a poc temps la tindreu disponible. 
Alhora, respecte a l'aplicació municipal WeTown, 
comentar-vos que estem estudiant incorporar una 
plataforma de pagament.

Finalment, agrair, com sempre, a tothom qui ha 
participat en aquesta edició de la revista i convidar a 
totes aquelles persones que estiguin interessades a fer-
ho, a posar-se en contacte amb nosaltres a través de la 
següent adreça de correu electrònic: elcelre@quart.cat.

Joventut i Comunicació
Samuel Lado
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Tothom té una llista de desitjos             
i somnis que li agradaria complir, 
coses que li agradaria ser o fer, 
països a visitar, moments a viure, 
experiències a provar, ...  A vegades 
aquesta llista la tenim en un paper, 
altres vegades, al nostre cap. És 
molt fàcil anar-hi afegint coses, però 
el que realment ens omple és anar 
marcant les coses que ja hem fet o 
aconseguit.

Des de ben petita tenia molt clar que 
volia ser mestra de llengua anglesa 
i si una cosa tinc, és que sóc tossuda 
i lluito pels meus somnis o objectius. 
Així doncs, vaig fer el batxillerat, la 
selectivitat i vaig anar a la Universitat 
de Girona a estudiar el Grau d’Edu-
cació Primària amb menció de Llen-
gua Anglesa. Ja tenia el primer pas 
fet per poder ser mestra. Vaig acabar 
el Grau el juny del 2014 i el setembre 
del mateix any ja treballava de mes-
tra d’anglès a una escola concertada 
de Salt. Objectiu complert! Em sentia 
bé, havia aconseguit el que des de 
ben petita havia desitjat, havia pogut 
marcar una cosa de la meva llista. 

Però me’n quedaven moltes altres 
per i encara avui me’n queden. 
D’això va la vida, de posar-te reptes 
i anar-los assolint. A la meva llista 
hi apareixia “Fer un voluntariat”, 

però mai havia trobat l’ocasió o el 
moment idoni per fer-ho. Recordo 
com si fos avui, estar parlant amb 
una companya de feina a la sala 
de mestres de l’escola on treballava 
i comentar-li que algun cop a la vida 
m’agradaria fer un voluntariat. La 
meva sorpresa va ser quan ella em va 
respondre que també era una cosa 
que sempre havia volgut fer. Ens vam 
ben trobar. D’aquella conversa en va 
començar la recerca d’organitzaci-
ons i programes de voluntariat per 
poder eliminar de la nostra llista la 
frase “fer un voluntariat”. Al ser totes 
dues mestres d’anglès, vam pensar 
que el que ens encaixaria millor 
seria anar a fer de mestres i amb 
pocs mesos ho vam tenir tot lligat. 

L’estiu del 2015 agafàvem l’avió amb 
destí a Cambodja. Les dues havíem 
viatjat per països europeus, però 
mai havíem canviat de continent. 
L’etapa de la vida en la que ens 
trobàvem (jo amb 22 anys i ella amb 
25) ens va fer decidir emprendre 
una aventura, la que vam titular “La 
nostra aventura asiàtica”. Així doncs, 
motxilla a l’esquena i a conèixer món. 
Vam organitzar-nos un viatge d’uns 
40 dies, començant pel voluntariat 
de tres setmanes a Cambodja (Siem 
Reap) i acabant per viatjar i conèixer 
el país veí, Tailàndia. 

C A M B O D J A

T A I L À N D I A

Siem Riep

Postals
del món
Laura Jiménez
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Quina gran experiència! Després 
de diverses escales en aeroports, 
busos, trens, taxis i tuk-tuks vam 
arribar a la casa on ens allotjàvem les 
persones voluntàries. Només de sortir 
de l’aeroport vam tenir clar que aque-
lla aventura ens marcaria per tota la 
vida. Què diferent era tot: 5 persones 
sense casc sobre una moto, gent 
enfilada sobre els camions, vaques 
i gallines compartint espai amb 
persones i vehicles, molta vida al 
carrer, ... 

Vam passar el primer cap de setma-
na amb la resta de voluntaris i volun-
tàries, que ens van explicar una mica 
quines eren les rutines de la casa, de 
la ciutat i de l’escola. Quina cultura 
tant diferent a la nostra. Sempre 
recordaré que a tots els àpats menjà-
vem arròs amb verduretes.  

El dilluns vam anar a l’escola amb 
una furgoneta que ens deixava 
a uns dos quilòmetres, i a 35ºC 
i amb una humitat d’aquelles 
que et fa suar i enganxar tota la 
roba, vam caminar fins arribar 
a l’escola. Allà ja hi havia alum-
nat esperant, altres que anaven 
arribant en bicicletes. No hi havia 
pressa, no hi havia gaires horaris; 
allà tot fluïa. Aquells nens i nenes 
venien a l’escola per poder apren-
dre anglès. No us imagineu que 
era una escola com les d’aquí; no 
tenia portes ni finestres i era feta 
amb quatre canyes. Mentre feies 
classe, tenies la visita d’alguna ga-
llina, d’algun gos ple de puces i més 
d’algun rèptil. 

Aquestes criatures, degut a les seves 
situacions econòmiques i familiars, 
no podien anar a l’escola i el que els 
quedava era venir allà a aprendre 
anglès per poder tenir un mínim 
nivell de la llengua per sobreviure 
i dedicar-se al turisme. Recordo un 
alumne que el primer que em va dir 
era que ell volia aprendre anglès 
per arribar a ser metge i curar tota 
la seva família. Dia rere dia vaig 
viure experiències que m’encongi-
en el cor i em feien valorar el que 
tenim i la sort de viure on vivim. 

De l’experiència en vaig aprendre 
moltes coses, però la que més em 
va marcar és que qui menys té, 
més dona i menys espera a canvi. 
Aquelles petites personetes, que 
venien a escola soles sense anar 
agafades de la mà del papa o la 
mama, venien amb ganes i il·lusió 
per aprendre. Cada dia agraïen als i 
les mestres que hi anàvem per tot el 
que els ensenyàvem, i tot i la situació 
que molts d’ells i elles vivien, mai 
deixaven de somriure. En tres setma-
nes no vaig veure pràcticament cap 
infant plorar ni estar trist. La vida els 
ensenya a base de cops, d’esforç i de 
superació. Jugaven a enfilar-se a les 
palmeres, a fer collarets i braçalets 
amb fulles i flors, a fer curses de 
relleus i muntanyes de sorra. 

Tres setmanes més tard va arri-
bar el moment d’acomiadar-nos 
d’aquells infants, quina tristesa 
saber que segurament mai més en 
tornaria a saber res. Però alhora, 
quina gratitud saber que tot el 

que els havia pogut ensenyar, s’ho 
quedarien per sempre i segura-
ment a molts els ajudaria en algun 
moment de la seva vida. 

En aquell mateix instant ja podia 
marcar “Fer un voluntariat” de la 
meva llista de coses a fer a la vida 
i amb quina satisfacció ho feia. El 
viatge estava passant pel seu equa-
dor, i ara quedava la part de descobrir 
món amb una motxilla a l’esquena 
i visitar llocs emblemàtics com els 
temples d’Angkor dins el mateix país 
de Cambodja i travessar cap al país 
veí: Tailàndia. 

Així doncs, vam poder viure de 
primera mà què vol dir viatjar amb 
només una motxilla a l’esquena. 
Vam visitar temples i més temples 
budistes, conèixer de prop la cul-
tura d’aquests dos països, conviure 
amb gent local, gaudir d’algun luxe 
de turista i relaxar-nos sota una 
palmera a la costa del mar d’Anda-
man de Tailàndia. Vam tornar amb 
la motxilla més buida de roba, però 
més plena d’experiències, vivències, 
aventures i d’instants que recorda-
rem per sempre. 

Si heu arribat a llegir fins aquí us 
animo a afegir alguna experiència 
com aquesta que jo us he explicat a 
la vostra llista de coses a fer. Si ja ho 
teníeu a la llista, us animo a dur-la 
a terme, de ben segur que no us 
deixarà indiferents. 

Tiquets de bus de Tailàndia 

Laura Jiménez

De l’experiència en vaig aprendre 
moltes coses, però la que més em 
va marcar és que qui menys té, 
més dona i menys espera a canvi.

L'aula amb alumnes del voluntariat

Una alumna del voluntariat
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Objectes 
de terrissa 
El treballador, l’espai 
de treball del terrisser

La realització de les peces de 
terrissa es fa en el treballador, que 
és el nom que rep a Quart l’espai 
on treballa el terrisser. La roda és la 
principal eina amb què treballa, 
i és com es denomina a Quart el 
torn del terrisser.

Abans de començar a fer una peça 
cal maurar un tros de fang amb les 
mans per aconseguir homogeneït-
zar-lo, obtenint així els pastons. 
Posteriorment, amb un cop fort, 
es clava aquest pastó damunt del 
rodell de la roda. A partir d’aquí, el 
terrisser va treballant aquest fang 
amb les mans mentre fa girar la 
roda. El pastó pot tenir la quantitat 
aproximada de fang que serveix per 
fer una sola peça, o bé pot servir 
per fer successivament diverses 
peces petites.

Un cop la peça acabada, amb un fil 
o filferro prim es talla i se separa del 
rodell, posant la peça a les posts.

La majoria de  les peces que es fan 
sobre pastó, quan tenen consistèn-
cia, s’han de llimar per acabar de 
donar la forma final. 

Es poden fer tot tipus de formes: 
tancades amb panxa, com els càntirs 
o les guardioles;  amb panxa però 
obertes com les gerres, tramosteres, 
tupins, barrals; o bé poden ser planes 
com els plats, o conques. 

Per elaborar algunes peces ober-
tes com les cassoles o les olles, el 
terrisser primer ha de fer una peça 
anomenada botxa que és una peça 
tancada. Després es gira aquesta 
botxa, s’obre  i s’acaba de fer la peça.

Els terrissers de Quart quan fan pe-
ces molt grans, utilitzen una tècnica 
molt antiga que consisteix a fer pu-
jar la peça treballant amb una roda 
baixa. Es van superposant botifarres 
de fang mentre un operari fa girar 
el rodell i el terrisser amb les mans 
va homogeneïtzant les parets de la 
peça. Aquesta tècnica es denomina 
fer la peça a marrells.

Una altra tècnica per fer peces a 
Quart és fer-les amb motllos de 
guix. El motllo pot ser d’un sol 
element o bé partit en diverses parts. 
Amb aquest sistema s’elaboren 
peces més artístiques zi molt decora-
des, que no es poden fer a la roda. 
Solen ser figures, relleus, formes 
geomètriques, gravats, elements de 
construcció, etc.

Antigament la mà d’obra en els 
treballadors solia ser familiar. Els 
joves o els aprenents mauraven 
i feien els pastons, que era una fei-
na molt pesada. També trasllada-
ven les peces amunt i avall. Els pa-
res i avis solien treballar a la roda, 
mentre que les dones normalment 
eren les que guarnien les peces.

Les peces fetes, acabades i guar-
nides s’han d’assecar abans de 
posar-les al forn. L’inici de l’assecat 
es fa a l’interior del treballador 
i posteriorment a llocs on l’aire 
circula una mica més. Finalment, 
abans d’enfornar les peces es 
posen a l’era a assolellar. I ja estan 
llestes per enfornar. 

Els terrissers de Quart quan fan peces molt grans, 
utilitzen una tècnica molt antiga [la peça a marrells] 
que consisteix a fer pujar la peça treballant amb 
una roda baixa. 
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Si vingués algú nou a Quart,
com li explicaries què és  
Can Mascort?

Can Mascort és una masia de fa 
molts anys on es van començar a 
fer esmorzars pels llenyataires i la 
gent que anava a treballar al bosc. 
I d’aquí, mica en mica, va començar 
el negoci familiar.

Quan va començar a ser 
restaurant la masia? 

La masia va començar a ser restaurant 
cap el 1960-1962. El va començar la 
meva àvia, això vol dir que nosaltres 
som la tercera generació.

Entrevista
Maria Àngels
Can Mascort

Maria Àngels

A mi sempre m’ha agradat estar 
en contacte amb la gent. Vaig 
provar d’anar a treballar a Girona 
però que em manessin fora de 
casa no era pas per mi.”

Per tant, quan algú ve es troba 
les tres generacions? 

Bé, l’avi ja no hi és però nosaltres i el 
meu pare i la meva mare sí que hi som. 

Tornant als inicis, qui eren 
les persones que venien a Can 
Mascort? La gent de les cases 
del voltant?

Sí. Bé, aquí no hi havia gaire veïnat, 
era més aviat gent de La Creueta, de 
Quart i de Girona que venien aquí 
a dalt a fer llenya, a pelar suros o a 
desboscar i que es paraven a fer un 
got de vi i a menjar quatre cosetes.

La carretera no estava asfaltada, oi?

No, no estava asfaltada; era una 
carretera de terra per a carros. La va 
fer asfaltar un mossèn que hi havia 
als Àngels, el mossèn Joan, però va 
ser molt més cap aquí.

Com va anar evolucionant el 
negoci al llarg de les generacions?

Primer ho portaven la meva àvia 
i la meva tia. Quan la meva mare es 
va casar, també va venir a treballar 
aquí i s’hi van quedar totes tres. Per 
desgràcia, la meva tia es va morir 
i aleshores van seguir la meva mare 
i la meva àvia.

La part femenina és qui dona la cara?

Sí, primer la meva àvia, després la 
meva mare, i ara jo. El meu pare i el 
meu germà, en Jordi, sempre estan 
dins la cuina fent la brasa i cuinant 
els plats casolans.

Quan eres petita volies continuar 
amb el negoci familiar?

A mi sempre m’ha agradat estar en 
contacte amb la gent. Vaig provar 
d’anar a treballar a Girona però que 
em manessin fora de casa no era pas 
per mi; ho vaig deixar i vaig venir 
a treballar aquí, al restaurant. Vaig 
començar amb 16 anys i fins ara.

Ariadna González i Andreu Cufí
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La gent busca 
novetats que 
no mengen a 
altres llocs, però 
que mantinguin 
l’essència de la 
carn a la brasa 
i dels plats 
casolans que 
hem fet sempre, 
la cuina de l’àvia.”
Maria Àngels

La situació de Can Mascort és 
fascinant, està en una corba molt 
famosa. Deveu haver vist de tot

És clar! La corba de Can Mascort 
és número u en els ral·lis, tothom la 
coneix. Abans que l’eixamplessin, 
els cotxes passaven gairebé per sobre 
dels peus de la clientela. Ara amb les 
normes de seguretat ja no passa, hi 
ha distància, però abans no. 

Si parlem de la clientela, quin 
és  el vostre target? 

Nosaltres tenim comensals fidels des 
de fa molts anys, alguns des de fa 50 
anys i, és clar, venen amb la família, 
que cada vegada va augmentant. N’hi 
ha que venen cada dia o cada setma-
na i que son habituals. Però també 
venen persones noves que ens han 
conegut passant en bicicleta i deci-
deixen provar el restaurant, i veus que 
els agrada perquè continuen venint.

Això al final és com una família, no?

Sí, tothom es coneix i això és maco. 
Durant la pandèmia, aquell temps 
que vam estar tancats, hi havia molts 
clients i clientes que ens trucaven 
per saber com estàvem i ara quan 
hem tornat veiem que es preocupen 
per nosaltres i, si algun dia la meva 
mare o jo no hi som, pregunten i es 
preocupen. La nostra feina té aquesta 
part bonica d’estar en contacte amb 
la gent i veure que t’ho agraeixen.

Amb el pas dels anys heu anat can-
viant la vostra manera de cuinar?

Sí, hem anat canviant i cuinant 
coses noves. En Jordi també ha 
anat elaborant plats nous. És el 
que busca la gent, novetats que 
no mengen a altres llocs, però que 
mantinguin l’essència de la carn 
a la brasa i dels plats casolans que 
hem fet sempre, la cuina de l’àvia. 
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Definiríeu Can Mascort així?

Sí, fem plats tradicionals. La cuina 
de l’àvia però sempre afegint alguna 
cosa nova, que a les noves genera-
cions els agrada provar coses noves. 

I quin és el vostre plat estrella 
o que us demanen més?

Bé, la brasa és la brasa però la gent 
també demana els cargols i plats així. 

A qui no els ha provat, els animem a 
fer-ho i ens adonem que van repetint.

Igual que heu anat canviant la 
vostra manera de cuinar, també 
heu anat fent reformes a la masia?

Sí, hem anat canviant coses, ens hem 
hagut de modernitzar. Abans els 
llums eren de gas butà, que ara seria 
impensable. Quan va arribar la llum 
de carrer, el telèfon... va canviar tot; 

vam començar o de quan jo era jove. 
Després de la pandèmia han canviat 
els costums de la gent, ha canviat tot. 
La gent no té tanta paciència, no és 
tan tolerant, ho vol tot per ja.

Nosaltres no tenim el menjar prepa-
rat; els plats casolans sí perquè són 
de cassola, però el que és brasa es fa 
al moment i hi ha gent que es queixa. 
I s’ha de tenir paciència, tot es fa aquí 
mateix, són productes de proximitat 

a un preu assequible. Després de tot 
el que hem viscut, no podem tocar 
preus perquè la gent també està pas-
sant moments complicats i ens hem 
d’anar movent amb el que tenim.

Com veu la nova generació 
el futur de l’establiment? 

Veuen que estem treballant aquí de 
dilluns a diumenge totes les hores 
possibles. De moment no hi ha ganes 

Després de la pandèmia han 
canviat els costums [...] la gent 
no té tanta paciència, no és tan 
tolerant, ho vol tot per ja.”
Maria Àngels

de continuar amb el negoci familiar; 
estudien i fan les seves coses. Si algun 
dia, per alguna cosa, els necessitem sí 
que venen i ens donen un cop de mà, 
però sempre remunerat.

abans no teníem res. De fet, aquí no 
puja l’aigua, és impensable fer pujar 
la xarxa aquí dalt. L’aigua és de cis-
terna, l’agafem quan plou i si no, les 
cubes ens porten aigua potable.

Com veus el Can Mascort del futur, 
o no t’ho planteges?

Jo espero estar-hi molts anys aquí, 
fins que el cos aguanti. Però és clar, 
les coses han canviat bastant de quan 
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Gripau corredor
Epidalea calamita

Adrià Compte

Entorn natural
Coneixem bé 
els amfibis?

S’han descrit més 
de 8.000 espècies 
d’amfibis al món’’

Adrià Compte

Els avantpassats dels actuals amfibis 
van ser els primers vertebrats que 
en l’escala evolutiva van aconseguir 
sortir de l’aigua. La transició dels 
peixos cap als tetràpodes va ocórrer 
fa uns 395 milions d’anys, durant 
el devonià mitjà, a partir de peixos 
d’aletes lobulades. La conquesta del 
medi terrestre, totalment nou per als 
vertebrats i amb multitud de nínxols 
ecològics disponibles, va permetre 
que es diversifiquessin per una gran 
quantitat d’hàbitats, però calien 
una sèrie d’adaptacions per a poder 
sobreviure. 

Malgrat haver adquirit diverses 
adaptacions per a la vida terrestre, 
des de llavors i fins ara, encara no 
han aconseguit independitzar-se 
totalment de l’aigua; principal-
ment degut al fet de presentar un 
ou anamniota (sense amni, capa 
interna del sac embrionari). Com bé 
indica el seu nom, Amphibia, que ve 
del grec, Amphi (“tots dos”), i bíos 
(“vida”), significa «les dues vides» 
i fa referència a un cicle vital caracte-
ritzat per una fase aquàtica (l’ou i la 
larva o capgròs) i una segona terres-
tre precedida per la metamorfosi.

Per tant, els amfibis són una classe 
de vertebrats integrada per animals 
anamniotes de vida semiaquàtica i de 
desenvolupament amb metamorfosi. 
Els podem subdividir en tres ordres: 

els àpodes (o cecílies), els anurs 
(granotes i gripaus),  i els urodels 
(tritons i salamandres).   

Actualment s’han descrit més de 
8.000 espècies d’amfibis al món, 
de les quals 15 les podem trobar a 
Catalunya, tot i que no a tot arreu. 
Al municipi de Quart, si estem ben 
atents i atentes sobretot els dies de 
pluja de tardor i primavera, en po-
drem gaudir d’una bona varietat. 

En els diferents ambients del munici-
pi, com poden ser la riera del Celrè, al 
riu Onyar o a la gran quantitat de bas-
ses i gorgs dispersos per les Gavarres 
i les lleres fluvials d’aquests dos rius, 
hi podem trobar representats de 
l’ordre dels anurs (amfibis sense cua 
en edat adulta) i dels urodels (amfibis 
amb cua i quatre extremitats).

GRANOTES I GRIPAUS
De granotes i gripaus en tenim una 
bona varietat, des de la granoteta de 
punts o la reineta, de mides ben pe-
tites, fins a l’imponent gripau comú, 
d’una talla major.   

La granoteta de punts (Pelodytes 
punctatus) és gràcil, d’extremitats 
llargues i una sèrie de berrugues 
de color verd intens alineades al 
dors, que aprofiten qualsevol punt 
d’aigua després d’una pluja copiosa 
per reproduir-se. 
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La reineta meridional (Hyla me-
riodionalis) és petita (5-6 cm), d’un 
verd lluent i es camufla entre la vege-
tació, on s’enfila gràcies als coixinets 
adhesius als extrems dels dits. Té un 
cant molt estrident, i quan infla el 
sac vocal duplica la seva mida.  
A més, pot canviar de color!

La granota verda ibèrica (Pelo-
phylax perezi) és verda o brunenca, 
més voluminosa i una bona neda-
dora, tot i que s’alimenta sobretot 
fora de l’aigua i pot allunyar-sen 
força i colonitzar nous punts 
ràpidament. La veurem o sentirem 
els vespres d’estiu a les vores del 
riu Onyar. 

La granota pintada (Discoglossus 
pictus) és també de mida mitjana, té 
un cos més aplanat i el cap més petit 
i triangular que la granota verda. 
És de color marró grisós, tot i que 
té tres patrons de coloració. És molt 
comuna sobretot a les basses que es 
formen després de les grans pluges 
de primavera. 

El tòtil comú (Alytes almogavarii) 
és petit, rabassut i molt amagadís. 
Sovint el podem trobar lluny de l’ai-
gua. Una característica molt curiosa 
és que el mascle transporta els ous 

a l’esquena, una escena digna de 
veure. A més, el seu cant agut i breu 
es pot confondre amb pel del xot, 
un petit mussol que també tenim al 
municipi. Haurem de prestar molta 
atenció a la primavera.

El gripau corredor (Epidalea cala-
mita) és de mida mitjana, rabassut, 
verrucós, camacurt i corre enlloc 
de saltar, d’aquí el seu nom. Cria en 
basses temporals i poc profundes, 
sobretot de secà. El podem obser-
var activament les nits plujoses de 
primavera per camins envoltats per 
camps o a la vora del Celrè. 

El gripau comú (Bufo spinosus) és 
de mida gran (sobretot les femelles), 
i també rabassut i berrugós. El po-
drem veure en ambients on l’aigua 
corre amb més freqüència com la 
riera del Celrè. A més, com a curiosi-
tat, torna a criar allà on va néixer. 

TRITONS I SALAMANDRES
Dins aquest grup, el nombre d’espè-
cies presents però no menys im-
portants, ja es redueix a tres. Els dos 
tritons, el verd i el palmat, i la salaman-
dra, amb una coloració molt peculiar. 

El tritó verd (Triturus marmoratus) 
és un tritó gran, amb la cua aplanada 

i acolorit amb tons verdosos que 
passa la major part de l’any enterrat 
i només va als punts d’aigua pro-
funds i vegetats per reproduir-se. 
Haurem d’estar molt atents i atentes 
les nits de primavera i estiu, per po-
der veure’ls al voltant de basses amb 
vegetació o de la riera del Celrè.  

El tritó palmat (Lissotriton helveti-
cus) és de mida petita, cua aplanada i 
de tons més marronosos. Els mascles 
en zel presenten un filament caudal 
i els peus palmats molt característics, 
d’aquí el nom de l’espècie. Al ser de 
tons més bruns i de mida més petita, 
ens costarà més de trobar-los!

La salamandra (Salamandra sala-
mandra) és d’hàbitats més terrestres 
i vida nocturna, prefereix boscos 
caducifolis humits, on la podem veure 
en nits de pluja. Només va a l’aigua (la 
femella) per parir les larves ja vives, a 
diferència dels tritons, que ponen els 
ous. A més, presenten una mida més 
gran que els tritons i el color groc i 
negre fa que siguin més vistoses. 
 
A Catalunya, a més, podem veure al-
tres espècies d’amfibis com la granota 
roja, el gripau d’esperons, l’ofegabous, 
el tritó pirinenc i el tritó del Montseny. 
Aquest últim és una espècie endèmi-

Granoteta de punts comuna
Pelodytes punctatus

ca del Montseny, és a dir, que de tot el 
món només es troba en aquest massís 
muntanyós, en una àrea de distribu-
ció molt petita. L’hem de cuidar!
Veiem doncs, que podem observar 
una gran riquesa d’espècie d’am-
fibis al nostre territori. Però de les 
més de 8.000 espècies descrites, un 
terç es troben en perill d’extinció i 
vora el 42% estan perdent pobla-
ció. Per aquesta raó, són el grup de 
vertebrats més amenaçat del món. 
Aquesta situació es deu a diversos 
factors d’amenaça com la destrucció 
i fragmentació de l’hàbitat, la intro-
ducció d’espècies exòtiques, el canvi 
climàtic, la contaminació de les 
aigües i l’expansió de malalties infec-
cioses emergents, totes elles lligades 
amb l’acció de la nostra espècie. Així 
doncs, hem de vetllar perquè aquest 
grup d’espècies, part del patrimoni 

natural del municipi i també del 
nostre país, no desaparegui. I què 
podem fer nosaltres per ajudar a 
conservar aquestes espècies?

• Evitar circular amb vehicles o 
vigilar molt els dies de pluja de 
tardor i primavera per evitar 
atropellaments.

• Evitar creuar basses i rieres amb 
bicicleta o motocicleta. 

• Evitar que les nostres mascotes 
entrin dins de basses, gorgs i rieres.

• No abocar deixalles ni contaminants 
als ambients aquàtics.

• No manipular cap espècie amb 
les mans per evitar la transmissió 
de malalties.  

Tòtil comú  Alytes almogavari

Salamandra comuna  Salamandra salamandra

Adrià Compte

Són el grup de 
vertebrats més 
amenaçat del 
món"
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Arxiu 
històricCamió de la Festa Major, Col·lecció 

d'imatges Ajuntament de Quart.
Autor desconegut. Quart, 1940
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Coneix les Gavarres
Descobrint Cal Bisbe
i Mas Montalt

Can Mascort

Restaurant 
Can Mascort

Puig del
Mas Montalt

1

Can Biel2

Mas Montalt3

9,8 km 334 m 334 m 372 m 178 m
178 m

0 2 4 6 9,8 km

372 m

Ruta circular
 

A través de l’App Wikiloc 
a l’usuari Revistacelre podràs 
seguir aquesta ruta

Escanejant el codi QR accediràs 
directament a la ruta. 

La ruta d'aquesta edició de la 
revista té com a punt de sortida 
Can Mascort. 

Un cop en aquest punt, agafarem 
la pista que baixa fins al riu del 
Celrè, on just travessant el riu, ens 
apareix un corriol que ens durà a 
Cal Bisbe. S'hi arriba per un antic 
camí que té una característica 
excepcional. Si us hi fixeu bé, 
encara es poden veure les roderes 
dels carros que hi solien passar, 
segurament, fa menys de cent 
anys. Un cop hem passat Cal 
Bisbe anirem en direcció a Sant 
Mateu de Montnegre tot enfilant la 
pista. Però no hi arribarem; abans, 
girarem per un antic camí que 
ens durà a una de les muntanyes 
amb més vistes panoràmiques del 
nostre municipi al seu respectiu 
mas. El camí baixa fins al peu de 
la vall i torna a pujar fins a Mas 
Montalt, una antiga casa de pagès 
a la que amb el pas del temps 
només hi queden sense el que  
quatre parets. La ruta continua 
descendent altre cop fins a la 
mateixa Vall Fatgera, amb el riu 
Celrè com a element característic. 
Tocarà agafar l'última embranzida 
per tornar a Can Mascort.

2

1

3
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Viu a Quart
Festa Major 
de Quart 2022

Enguany, la Festa Major de Quart 
s’ha celebrat del 15 al 17 de juliol. 
El lema d’aquestes dates tan 
esperades ha estat ‘Trobem-nos 
a la Festa Major!’. La frase neix del 
fet que ha estat la primera vega-
da després de la pandèmia de la 
Covid-19 que, tant els veïns i les 
veïnes del municipi com totes les 
persones que hi han volgut assistir, 
s’han retrobat a la Festa Major sense 
restriccions sanitàries amb els seus 
grups d’amistats i famílies. Han 
pogut gaudir tant dels concerts i de 
les activitats que s’han programat 
com de l’oferta gastronòmica de 
les furgoteques (food-trucks) i del 
servei de barra que es va instal·lar 
a la Plaça de les Terrisseres.

Així mateix, el cap de setmana abans, 
el 9 i 10 de juliol, es van dur a terme 
10 activitats organitzades per totes 
les entitats esportives del municipi. 
D’aquesta manera, es van dur a 
terme diverses masterclass de ball, 
tastets de rítmica, jocs de tennis, 
tornejos de futbol sala i bàsquet, 
activitats de futbol base, bicicletada 
BTT i una marxa popular. 

Les festes majors del municipi 
continuaran del 24 al 31 de juliol 
amb les festes de Palol d’Onyar, del 
6 al 8 d’agost amb les festes de Sant 

Mateu de Montnegre i del 13 al 14 
d’agost amb les festes de La Creueta.

Torna la Fira de la 
Cervesa de Quart

Després de dos anys sense cele-
brar-la, a causa de la Covid-19, en-
guany ha tornat la Fira de la Cervesa 
de Quart, en la seva quarta edició. 
L’esdeveniment, organitzat per l’Ajun-
tament de Quart amb la col·laboració 
de la nova Comissió de Festes de 
Quart, es va celebrar el passat dissab-
te 18 de juny al vespre a la Plaça de les 
Terrisseres del municipi.

Com en les edicions anteriors, la 
fira va comptar amb estands de 
cerveses artesanes, furgoteques 
(food-trucks), i atraccions infantils. 
Un esdeveniment dirigit a tots els 
públics que, a més, per primera ve-
gada va comptar amb les actuacions 
en viu de dos grups gironins: The 
Puppy Thoughts i la reconeguda 
Banda Neon.

Com a novetats principals, aquesta 
edició va comptar amb un taller 
gratuït de producció artesana de 
cervesa, impartit pel mestre cerveser 
Adrià Morera.

A més, també es va fer una ses-
sió de punxadiscos  locals, tant 
amateurs com professionals: 

‘Discjòqueis Km.0’. Amb l’objectiu 
d’impulsar el talent emergent del 
municipi, se’ls vol oferir un espai 
a la Fira de la Cervesa perquè do-
nin a conèixer la seva música. Els 
aspirants van enviar prèviament 
els seus projectes a l’Ajuntament 
de Quart i aquest els va seleccionar 
perquè amenitzessin la Fira fins 
l’inici dels concerts en viu.

Durant la Fira es van poder degus-
tar cerveses de producció artesanal 
de diferents punts de la geogra-
fia catalana en la mitja desena 
d’estands que hi van ser presents: 
Birrum, The Anti-patiks, Cervesa 
Eighth Sun, Synera Cerves i Terra 
Aspra.  S’hi van poder tastar des de 
les cerveses més clàssiques rosses, 
vermelles i negres, fins a cerveses 
amb un toc de sabors més original.

Les persones assistents també van 
poder sopar a la mateixa Plaça de 
les Terrisseres gràcies a les furgo-
teques que s’hi van instal·lar. Un 
ventall d’opcions molt diferenciades 
que van contemplar des de la cuina 
argentina i els sabors especials de 
Tailàndia, fins a les opcions més 
clàssiques d’hamburgueses i creps 
dolces i salades.

Finalment, els infants van poder 
gaudir il·limitadament i durant 
tota la festa, de prop d’una dotzena 
d’atraccions infantils adaptades a 

les diferents edats (fins als quinze 
anys). A petició dels veïns i veïnes 
del municipi, les atraccions van obrir 
una hora abans amb l’objectiu que 
els més menuts en poguessin fer ús.

Tens alguna idea o suggeriment 
per la propera Fira de la Cervesa 
de Quart? Envia un correu a 
comunicacio@quart.cat.

El municipi s’omple 
d’art en la primera 
edició de Quart d’Art
El 14 i 15 de maig, el Local Social 
i el Museu de la Terrissa de Quart, 
es varen omplir d’art gràcies a la pri-
mera edició de Quart d’Art, el fes-
tival per viure l’art en família. Prop 
de 150 persones de totes les edats 
van poder gaudir d’alguna de les 10 
propostes artístiques programades 
de diverses disciplines artístiques, 
entre les quals s’hi va trobar el teatre, 
la dansa, la pintura o la fotografia.

Quart d’Art ha nascut amb la vo-
luntat d’esdevenir un referent en el 
camp de la formació artística i cul-
tural del territori. Així mateix, també 
pretén promoure l’expressió artística 
entre la ciutadania del territori, es-
pecialment entre el públic infantil.

L’objectiu és difondre les pràctiques 
artístiques al territori enfocat al 

públic familiar. És important que 
els infants creixin gaudint de l’art, 
el qual els permet desenvolupar la 
seva imaginació i expressar les seves 
emocions. I fer-ho amb la partici-
pació de les seves famílies fa que els 
doni un enfoc més divertit i especial.

El festival, que va comptar amb 
una acollida molt positiva entre les 
persones assistents, ja prepara la 
següent edició amb ganes d’oferir 
més tallers, espectacles i novetats 
que no deixin a ningú indiferent. 
A més, es tindran en compte tots 
els comentaris que han fet arribar 
les persones assistents que van 
respondre l’enquesta de satisfacció 
que se’ls va fer arribar, com per 
exemple, que les activitats del matí 
comencessin més tard o que hi hagi 
un espai on dinar.

Tothom porta art a dins, Quart d’Art 
és el lloc on trobar-lo.

Tens alguna idea o suggeriment 
per la propera edició de Quart 
d’Art? Envia un correu a 
comunicacio@quart.cat.

Quart contra 
la LGTBI-fòbia

El 17 de maig es va celebrar el Dia 
internacional contra la LGTBI-fòbia, 
que té com a objectiu visibilitzar i de-

nunciar les discriminacions contra les 
persones del col·lectiu LGBTI+ per raó 
d’orientació sexual, identitat de gènere 
o expressió de gènere.

Any rere any, l’Ajuntament de Quart 
s’adhereix a aquesta commemora-
ció iniciada l’any 1990 quan l’Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS) 
va eliminar l’homosexualitat de la 
llista de malalties mentals.

El lema d’aquest 2022, ‘Els nostres 
cossos, les nostres vides, els nostres 
drets’, pretén reclamar el dret de 
totes les persones a expressar 
lliurement l'orientació i la identitat 
sexual sense sofrir per això cap 
mena de violència ni discriminació, 
exigint, a més, la fi de les teràpies de 
conversió i de l'esterilització força-
da de les persones trans i intersex.

Enguany, s’ha fet un mural creat per 
Mar Àlvarez consistent un gran cor 
en el qual es pot llegir STOP LGT-
BIFOBIA. Dins d’aquest cor grans i 
petites van poder plasmar les seves 
mans i dibuixos de lliure creació per 
donar el seu suport a aquest
col·lectiu. 

A més, prèviament, la regidora d’ac-
ció social, cooperació i igualtat de 
l’Ajuntament de Quart, Sílvia Vidal, 
va llegir el manifest ‘Declaració 
contra l'homofòbia: la lesbofòbia, 
la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia’.
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El consistori agraeix l’assistència de 
totes les persones de totes les edats 
que van participar a l’acte d’aquest 
2022. Us esperem al del 2023!

Primera edició 
del cicle ‘La Rufina’ 
de Quart
Enguany també s’ha dut a terme 
la primera edició de ‘La Rufina’, 
un cicle d’arts escèniques que ha 
acollit actuacions de circ, música 
i màgia en diferents espais insòlits 
del municipi. Precisament, una de 
les particularitats d’aquest cicle és 
que els escenaris han estat situats en 
espais on el públic no està acostu-
mat a descobrir propostes culturals, 
generant, d’aquesta manera, una 
sensació de proximitat amb l’artista. 

El Cicle, que ha dut a Quart noms 
com Paula Grande, s’ha dut a terme 
de març a juny, un diumenge a la 
tarda de cada mes.

El primer concert va tenir lloc el 
passat 13 de març amb la música 
de la cantant i compositora Paula 
Grande al Museu de la Terrissa de 
Quart. La cantautora va oferir un 
concert que va nedar entre el rap, 
el trap i el jazz.

D’altra banda, Big Black Rhino va 
presentar la seva versió intimista 
de la formació, amb veu, guitarra 
i teclats, el diumenge 3 d’abril; i la 
companyia de circ Non Sin Tri va 
dur el seu espectacle ‘iNSTants’ el 
diumenge 8 de maig amb la presèn-
cia de més de 150 persones. 

La nota final la va posar la proposta 
de màgia ‘Potadecabra’ del mag 
Fèlix Brunet el 19 de juny a la piscina 
municipal durant el primer cap de 
setmana de la seva obertura al públic.

Aquesta iniciativa ja es va iniciar 
l'any 2020, però va quedar atura-
da a causa de la pandèmia de la 
Covid-19. El nom del cicle neix de 
la tradició ceramista de Quart, ba-
sant-se en una de les santes per les 
quals es promulgà la confraria de 
Terrissers i ollers de la població. 

Gran acollida 
de la primera edició 
de Terra de dones

El mes de març s’ha dedicat a les 
dones quartenques a través del 
projecte «Terra de dones», unes jor-
nades que reivindiquen les dones 
del territori. 

Des del 8 i fins al 31 de març, al 
municipi de Quart va celebrar la 
primera edició d’aquesta iniciativa 
impulsada des de les àrees d’Igual-
tat i Identitat Cultural per tal de 
reivindicar el paper de les dones 
des de la seva fusió amb un dels 
trets identitaris més rellevants del 
municipi: la terra. 

L’Ajuntament de Quart va decidir 
aprofitar la commemoració del dia 
8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, per donar visibilitat a les 
dones del municipi de diferents àm-
bits professionals, però sobretot del 
món de l’art i la cultura. 

Es varen realitzar prop de 10 
activitats gratuïtes al Museu de 
la Terrissa i en espais naturals de 
l’entorn. La primera d’elles va tenir 
lloc el mateix 8 de març, Dia In-
ternacional de les Dones, on es va 
dur a terme la lectura del manifest 
i el Cor de Cor, una coral formada 
per dones del municipi acompan-
yades del pianista Joan Sadurní, 
va cantar diverses cançons i es va 
realitzar el monòleg ‘Tentacles. 
Fills de la violència de gènere’, de la 
Cia Les Loles.

A més, també es va fer un taller 
d’autodefensa femenina, una passe-
jada literària a càrrec de l’Associació 
Excursionista de Quart, una sessió 
sobre les dones al món del manga 
a càrrec de Som Japó i, finalment, 
un taller sobre ciència per a infants 
a càrrec d’ENGINY-era. Totes les 
activitats van comptar amb una 
bona acollida per part de totes les 
persones que hi van participar. 

Aquesta iniciativa ja es va iniciar 
l'any 2020, però va quedar atura-
da a causa de la pandèmia de la 

Covid-19. Ara, dos anys després, 
es pretén reprendre el projecte que 
neix amb la intenció de ser un esde-
veniment anual i que es consolidi 
any rere any com una plataforma 
per donar a conèixer el passat i el 
futur de les dones del territori i la 
seva vinculació amb la terra.

PROJECTES

Primeres dades 
del porta a porta

Des del passat 1 de març s’ha posat 
en funcionament al municipi de 
Quart el sistema de recollida de 
residus porta a porta, gestionat pel 
Consell Comarcal del Gironès. En 
total, des de l’inici d’aquest sistema, 
s’han repartit kits de residus al 90% 
de la població, és a dir, a més de 1.300 
habitatges. Aquesta xifra significa, 
aproximadament, uns 4.000 cubells.

Després d’aquest temps, s’han 
donat a conèixer les dades dels dos 
primers mesos de participació, els 
quals han obtingut uns resultats 
molt positius, amb un elevat índex 
de participació dels veïns i veïnes 
del municipi. 

Gràcies a la seva implicació, de l’1 al 
31 de març es van recollir 54 tones 
de residus, de les quals el percentat-
ge de recollida selectiva va ser del 
90%. Una xifra molt destacable si es 
té en compte que el mes de març 
d’un any abans, al 2021, només 
es varen recollir selectivament el 
26,7% dels residus generats.

Cal destacar, també, que durant el 
mes de març es van recollir, en con-
cret,  26,8 tones de matèria orgànica 
i 5,4 tones de fracció de resta. En 
canvi, l’any 2021, es varen recollir 13 
tones de matèria orgànica i 83 tones 
de fracció resta.

Pel que fa al mes d’abril, les xifres 
han continuat essent molt positives 
i s’han recollit un total de 64 tones 
de residus. Per tant, l’evolució de la 
recollida aquests dos mesos ha estat 
la següent:

Es constata, doncs, que el sistema 
de recollida de residus porta a 
porta al municipi facilita la sepa-
ració i recollida de les diferents 
tipologies de residus que es gene-
ren, reduint substancialment els 
residus que es destinen a l’aboca-
dor i que suposen un cost econòmic 
i ambiental molt elevat.

L’esforç dels i les quartenques ha fet 
possible que s’estiguin assolint els ob-
jectius europeus per a l’any 2035, els 
quals es centren en assolir el 65% de 
reciclatge i la reducció de fins al 10% 
dels residus que es poden destinar a 
l’abocador. Moltes gràcies a tothom!

S’inicia el pla d’acció 
en Educació 360

El Museu de la Terrissa va acollir 
el passat 3 de maig una trobada 
entre consistori, agents i entitats 
esportives i socials del municipi per 
tal d’establir les primeres passes 
cap a la posada en funcionament 
del pla d’acció en Educació 360 del 
municipi de Quart, dissenyat en les 
trobades i reunions mantingudes al 
llarg del 2021.

La sessió, organitzada per l’Ajunta-
ment de Quart, ha estat la primera 
de diverses sessions que es realitza-
ran al llarg de l’any i ha consistit en 
una formació centrada en les pràcti-
ques restauratives, la comunicació 
Noviolenta (CNV) i l’aprenentatge 
social, emocional i ètic. Així mateix, 
també ha servit per fomentar el 

treball en xarxa i generar diàleg 
i apropament entre les persones 
participants.

L’Ajuntament de Quart es va adherir 
al projecte d’Educació 360 l’any 2021 
amb el compromís de promoure 
l’educació 360 al municipi. Es van 
escollir principalment 3 línies es-
tratègiques consensuades amb les 
entitats i agents del municipi:

• Educació de les emocions i de 
la cura: Emocional, nutricional, 
sexual, gènere, ecològica, 
conflictes... 

• Foment de la relació i la 
coordinació entre entitats 
i serveis: S’el·laborarà una Guia 
conjunta d’activitats i projectes 

• Foment de la participación 
d’infants i joves: Per dona-los 
veu i protagonisme

Per donar resposta a aquestes línies 
estratègiques, aquest any s’ha optat 
per definir diverses accions que versen 
al voltant dels dos primers eixos.

CONCURSOS, 
INSCRIPCIONS 
I OPOSICIONS

Brigada jove 2022

Enguany, l’Ajuntament de Quart 
ha impulsat de nou el progra-

ma de treball Brigada Jove, que 
sorgeix de la l'àrea de joventut 
del consistori. L'objectiu princi-
pal d'aquest projecte és facilitar 
i proporcionar els instruments ne-
cessaris als i les joves del municipi 
d'entre 16 i 25 anys per crear-los 
oportunitats laborals. Brigada 
Jove, doncs, pretén esdevenir un 
punt de partida en la seva transi-
ció al món laboral.

Enguany, es seleccionen tres joves 
per a la seva contractació laboral 
temporal, des de l’1 de juliol fins al 15 
d’agost, per fer vint hores setmanals:

• 2 places de peons de brigada 
municipal

• 1 plaça d'auxiliar administratiu/
va a les dependències municipals

Programa de 
transformació digital 

Des de l’Ajuntament de Quart s’ha 
creat el programa de tutoria per a 
la transformació digital per tal que 
persones autònomes i empreses 
del municipi puguin millorar 
la competitivitat i el nivell de 
maduresa digital.

Actualment s’està duent a terme 
la tutoria a sis empreses i autò-
nomes del municipi. El mes de 
juliol s’obrirà un segon període per 
presentar-se al prograna. Concre-
tament, serà de l’1 al 15 de juliol. 
S’hi poden presentar empreses o 

MARÇ 2022
+ 50.000,00

2021
57,6% rebuig
9,1% orgànica
5,5% paper
6,0% vidre
6,0% envasos

2022
10% rebuig
49,1%orgànica
13,4% paper
9,8% vidre
17,7% envasos

ABRIL 2022
+ 60.000,00
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persones emprenedores amb do-
micili fiscal a Quart, que tinguin la 
consideració d’empresa o estiguin 
donades d’alta com a autònomes. 

Rècord d’inscripcions 
a la llar d’infants 
La Baldufa

També com cada any, a partir del 
segon trimestre, s’ha iniciat el 
procés d’inscripció a la llar d’infants 
municipal La Baldufa.

Del 9 al 20 de maig, ambdós dies 
inclosos, es va dur a terme el pe-
ríode de preinscripció, i l’1 de juny, 
es va publicar el llistat provisional 
d’infants admesos.

Enguany, s’han preinscrit 11 infants 
a Infantil 0; 24 infants a Infantil 1, i 9 
infants a Infantil 2. Per primera vega-
da, s’han preinscrit més infants que 
places disponibles, especialment pel 
que fa a Infantil 2, on només queda-
ven dues places lliures.

Des del 2 fins al 8 de juny, s’ha obert 
el termini per presentar reclama-
cions a aquells sol·licitants que així 
ho desitgin. Finalment, el 15 de juny 
s’ha publicat la llista final de sol·lici-
tuds de preinscripció al centre amb 
la puntuació dels infants admesos. 
El període de matriculació s’ha fet 
del 16 al 22 de juny.

Sis places de formació 
en arbitratge per 
a joves del municipi
Proporcionar als i les joves del mu-
nicipi de Quart opcions de formació 
que millorin la seva entrada al món 
laboral és una de les prioritats de 
l'Ajuntament de Quart.

Entre les diferents accions que s'estan 
duent a terme amb l'objectiu de re-
duir la taxa d'atur juvenil actual i futu-
ra, el consistori ha convocat una nova 
subvenció en matèria d'esports per 
a formació en arbitratge. La finalitat 
és formar els i les joves del municipi 
en aquest camp a fi que el títol que 

n'obtinguin els doni l'oportunitat 
de treballar com a àrbitres.

En total s’han ofert sis places per als 
següents esports:

•  Futbol base
•  Bàsquet
•  Futbol Sala

En concret, són dues places per 
cada esport, una d'elles destinada 
a categoria femenina i una altra a 
categoria masculina.

Els cursos són oficials, duts a terme per 
les seves corresponents federacions: 
la Federació Catalana de Futbol Base, 
la Federació Catalana de Bàsquet i la 
Federació Catalana de Futbol Sala.

Com a requisits per accedir-hi, les 
persones sol·licitants han hagut 
d’acreditar: 

• Tenir entre 16 a 20 anys

• Empadronament al 
municipi de Quart

• Federació en l'esport en 
el qual es presentaven

BREUS

Presentació dietaris 
Miquel Pairolí

El passat 13 de maig a la biblioteca 
municipal es va dur a terme la pre-
sentació de dues obres literàries de 
l’escriptor quartenc Miquel Pairolí 
que l’Editorial Gavarres ha reeditat 
recentment dins de la seva col·lec-
ció Narratives.

En concret, es va presentar el llibre 
‘Dietaris’, un recull de les obres ‘Paisat-
ge amb flames’, ‘L'enigma’ i ‘Octubre’; 
i ‘La geografia íntima de Josep pla’, un 
assaig literari que ofereix una relectura 
d'algunes obres d'aquest autor.

En la presentació hi varen intervenir 
Carles Serra, Fina Pairolí, Enric 
Serra i Gemma Borgoñoz, regidora 
de l’Ajuntament de Quart.

Nova comissió 
de festes

Tenim nova comissió de festes a 
Quart: Quart de festa!

Amb una renovada junta, la nova 
comissió arriba amb molta energia 
perquè gaudim moltíssim de les 
festes que se celebrin a Quart 
i especialment de la Festa Major.
A més, recentment, ha escollit el 
seu nou logotip, la creació del qual 
s’ha obert a tothom que hi volgués 
participar. Finalment, el logotip 
guanyador ha estat el de la veïna de 
Quart Marta Martinez.

La junta de la comissió està oberta 
a nous membres així que si vols 
participar-hi només cal que els 
enviïs un correu electrònic a 
quartdefesta@gmail.com.

I si vols saber què fan i qui són, 
segueix-los al seu perfil d'Instagram 
@quartdefesta

Millora en la teulada 
del pavelló municipal

A principis de maig s’han realitzat 
dues intervencions al pavelló 
municipal. S’hi ha actuat per 
reparar les principals incidències de 
la coberta que provocaven filtracions 
d'aigua dins de l'equipament.

Aquestes reparacions es 
complementaran amb una tercera 
actuació durant el mes de juny.

Contes
engrunats
El teixó capritxós

Ensenya les urpes, 
graaauuu, graaauuu,
i això no ha funcionat.
–EL POT PETIT. El lleó vergonyós. 

Joaquim Vilar

Tots els nens i nenes de Quart co-
neixen la cançó del Lleó vergonyós      
que tenia por d’ensenyar les urpes, 
però potser no saben que a sota d’un 
vern molt alt que creix al costat de la 
llera del Celrè hi viu un teixó que de 
vergonya no en té gens ni gota.

L’altre dia quan passava la riera que 
ara porta aigua, ara no en porta, em 
va cridar:

– Ep, no facis tanta fressa que me n’he 
d’anar a dormir.
– Ah, hola teixó, tu de vergonya no en 
tens pas gens no?
– No. Aquest problema no el tinc pas, 
jo. El defecte que tinc és que soc 
molt capritxós.
– Doncs deu ser molt insuportable.  
T’hauries de corregir. Vols que t’ajudi?

Llavors em va explicar que si trobava 
un camp de carabasses en comptes 
de menjar-se’n una o dues per fer-se 
passar la gana, les foradava totes amb 
el seu morro rodó. I si el que trobava 
era un camp de melons, encara ho 
feia més. I si era un camp de síndries, 
encara molt més.

I si entrava en un camp de blat de 
moro en comptes de menjar-se’n una 
capsa o dues per la gana que tenia, 
s’aixecava dret damunt les potes de 
darrera i tombava tota la planta.

També era capritxós a l’hora de bus-
car el forat per fer el cau i per triar la 
despulla que fes més pudor. I sem-
pre estava refent aquest cau perquè 
mai no li semblava prou confortable. 
Un maniàtic de l’ordre, vaja. A més, 

era esquerp, no tenia gaires amistats 
i qui venia a flairar pels voltants,
se n’havia d’anar cames ajudeu-me 
perquè el teixó mossegava sense 
contemplacions.

–Home, com vols tenir amistats si 
abordes quan passa algú? Crec que 
podries començar per posar en valor 
les coses bones que tens, com ara 
aquestes urpes tan llargues de les po-
tes de davant, … o aquest pèl tan dur
i tan ben clenxinat, llistat de blanc
i negre, … o la traça que tens fent caus 
tan moderns on dorms amb la teva 
parella i en un altre lloc els vostres 
teixonets… 

Ell s’ho va pensar un moment, em va 
mirar i em va dir:

–Però, aviam, si aconsegueixo canviar 
una mica, els nens i les nenes de 
Quart em faran una cançó com la del 
‘Lleó vergonyós’?
–Mmm… Un altre capritx? Això no 
ha funcionat. Mira, demà o demà 
passat tornaré a passar i ho tornarem 
a provar. I si no millores, crec que no 
tindràs ni amistats ni cançó.

I el teixó, decidit, es va ficar dins el 
seu cau, va tapar l’entrada amb la 
terra que havia fet entrar primer a 
dins, i es va adormir content i ben 
encapritxat d’ell mateix.

Il·lustració: Kunsep MJ, 2022
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Educació

CEIP
Nou de Quart

A l’escola Santa Margarida hem 
tornat a la normalitat. Durant la 
pandèmia de la Covid-19 no ens 
podíem trobar nens, nenes, mestres 
i famílies per celebrar festes impor-
tants. El dia 22 d’abril vam poder-ho 
tornar a fer celebrant la festa de 
Sant Jordi al pati de l’escola. 

L’Ajuntament de Quart ens va deixar 
unes taules molt grosses que vam 
repartir  per tot el pati i les mares 
i pares ens van ajudar a fer uns 
tallers molt divertits. Els nens i nenes 
de totes les classes ens vam barrejar 
i portàvem un carnet per marcar totes 
les manualitats que anàvem fent.

Hi havia un taller per fer dracs amb 
rodones de paper, cintes verdes 
i el cap pintat i retallat. Un altre 
taller era la construcció d’un escut 
de Sant Jordi que s'assemblava al 
de Quart. En un altre, vam fer una 
rosa amb un paper molt fi que 
vam pintar amb una pintura de 

Escola Santa
Margarida
de Quart

Itinerari poètic

Som l’alumnat de Galileo de l’escola 
9d4t i us volem explicar que el di-
vendres 29 d’abril vam celebrar el 
primer itinerari poètic de l’escola.

Els nens i nenes de 5è i la seva mento-
ra van ser els organitzadors de tot 
l’itinerari i de la banda musical. Cada 
curs va dedicar un espai a diferents ti-
pologies textuals: el grup de 3 i 4 anys 
va fer rimes; el de 5 i 6 anys, acròstics; 

cera vermella i el pal de fusta de 
color verd. També vam fer un punt 
de llibre amb papers de colors, 
retoladors i gomets i en un costat 
hi havia un altre espai on podíem 
escoltar música, cantar i tocar 
instruments. 
 
El taller que va tenir més èxit va ser 
el de maquillatge: 
ens van pintar la cara i ens vam 
fer fotos en un racó decorat amb 
motius de Sant Jordi.

A mig matí ens van donar un tros de 
coca de sucre per esmorzar. Era molt 
i molt bona! I a la tarda, els nens i les 
nenes més grans ens van explicar 
contes. Ho van fer molt bé!

Va ser un dia molt bonic i especial 
perquè vam compartir tot el dia 
i ens ho vam passar super bé!

Els nens i nenes de Cicle Inicial 
del Santa Margarida de Quart

el de 7 i 8 anys, paraules amagades; 4t 
es va encarregar de galindaines i em-
barbussaments i 6è de poemes i acu-
dits. Per organitzar-ho, els companys 
i companyes d’Eureka es van repartir 
fent diferents tasques: fotografia, 
guies de grup, ajudants, etc.

Una vegada finalitzat l’itinerari poètic, 
es va fer una xaranga per tota l’escola 
dinamitzada per l’alumnat de 5è tot 
cantant la cançó “Passi-ho bé!”. Espe-
rem poder-ho repetir l’any vinent!
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El contacte 
amb la natura
La natura ens ofereix un ampli ven-
tall pedagògic on les criatures des-
envolupen totes les seves capacitats: 
físiques i sensorials, intel·lectuals, 

Llar d'Infants
La Baldufa

emocionals, socials, creatives... 
Els infants aprenen i comprenen 
amb tots els seus sentits.

A la Baldufa, tenim molt present 
aquest contacte de l’infant amb la 
natura que ens envolta, tant amb les 

passejades pel poble, com amb les 
propostes que presentem. La pri-
mavera ens ha ofert molts d’aquests 
recursos, plens d’estímuls i amb un 
gran potencial educatiu.

Us en deixem unes quantes imatges.

Pinzellades 
històriques 
Els i les habitants 
del municipi de Quart

El passat mes de maig el poble de 
Quart va arribar, per primera vegada 
en la seva història, a 4.000 habitants. 
Tanmateix, aquesta és una xifra molt 
diferent del nombre de veïns i veïnes 
que ha tingut el municipi en la seva 
evolució. Com creieu que ha estat?

El terme municipal de Quart sempre 
ha tingut un nombre d'habitants 
relativament petit, que ha anat aug-
mentant o disminuint depenent de 
cada etapa històrica.

Les dades més antigues pertanyen 
al 1359, procedents d'un recompte 
de població que es realitzava amb la 
finalitat de recaptar impostos. Aquell 
any es varen recomptar unes 181 per-
sones entre els nuclis de Quart (108), 
Palol d'Onyar (32) i Castellar (41). De 
Sant Mateu de Montnegre, no s'han 
trobat dades d'aquella època.

Posteriorment, el 1553, uns dos 
segles més tard, la població havia 
augmentat més del 50%, amb un 

total de 274 habitants. Aquesta evo-
lució creixent es va veure afectada 
per les epidèmies de pesta que van 
tenir lloc al segle XVII i que van afec-
tar notablement al municipi amb el 
traspàs de prop de 90 persones en 4 
anys, del 1650 fins al 1654.

La població es va començar a recu-
perar a partir del segle XVII. En con-
cret, l'any 1718 ja s'hi varen comptar 
307 habitants, a pesar de la Guerra 
de Successió (1701-1713), i el 1787, 
473 habitants. Aquesta evolució va 
ser constant i significativa fins al 
1860, moment en el qual el munici-
pi va arribar a la considerable xifra 
de 1088 habitants, segurament a 
causa de l'expansió del negoci surer 
de les Gavarres, entre altres factors 
econòmics.

Tanmateix, en les dècades posteriors 
la població va tornar a decréixer 
considerablement, sobretot fruit de la 
marxa de les persones que cercaven 
feina en el sector industrial, i es va 

Cristina Troyano

Vols explicar-nos algun fet 
històric o d’interès d’algun dels 
nostres cinc veïnats? T’interessa 
algun tema en concret del muni-
cipi? Doncs no ho dubtis, fes-nos-
ho arribar a:

pinzellades.quart@gmail.com
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mantenir sempre per sota del miler 
d'habitants. Només al cens de 1940 es 
va enregistrar un repunt d'habitants, 
recuperant les xifres de 1860, però 
aquesta xifra tornaria a decréixer, 
com a conseqüència de la Guerra Ci-
vil i dels difícils anys de la postguerra, 
i no es recuperaria per sobre del miler 
fins a la dècada dels anys 60.

A partir d'aquella època, el nombre 
d'habitants del municipi ha anat 
augmentant progressivament: el 
1991 ja es van superar els dos milers 
d'habitants (2.083), el 2011 els tres 
mil habitants (3.150) i, aquest 2022, 
els quatre mil habitants. És a dir, hi 
ha una evolució creixent de gairebé 
1.000 habitants per dècada en els úl-
tims 20 anys. Creieu que el 2032 serà 
l'any en què Quart passarà el llindar 
dels 5.000 habitants?

Us ha agradat conèixer aquesta 
informació? Doncs no us perdeu el 
proper ‘Pinzellades’ on descobrireu 
més dades sorprenents del nostre 
municipi!
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AFA Nou de Quart
info@afanoudequart.cat

Curs nou, AFA nova

Arriba l’estiu, i amb l’estiu s’acaba un nou curs escolar en 
el qual gran part de la junta de l’AFA 9d4t s’ha renovat. Ara 
és el nostre moment per fer balanç i buscar nous propò-
sits pel proper curs. Moltes de nosaltres ens estrenem a la 
junta, i tenim la sort de poder comptar amb companyes 
experimentades que ens han donat un cop de mà per 
engegar aquest nou projecte. Un dels últims projectes que 
s’han aprovat són els nous estatuts.

Aquest curs hem aconseguit comprar alces per tal que 
les criatures puguin fer excursions amb més seguretat 
quan viatgen en autobús amb sistema de retenció de tres 
punts. Pel que fa a xerrades i projectes, hem organitzat 
xerrades ben diverses per a les famílies de l’escola: amb 
la Gemma Lienas vam parlar de prevenció de violències 
aprofitant l’oportunitat per donar el punt de sortida a la 
comissió d’Igualtat i Diversitat; des de Mossos d’Esqua-
dra ens van oferir una xerrada sobre internet segura, 
i l’últim trimestre vam tenir la sort de poder reflexionar 
sobre com alliberar-nos de les etiquetes amb un taller 
a càrrec d’Arantxa Marenyà.

Ens ha agradat poder tornar a oferir activitats extraesco-
lars a l’escola després de la pandèmia. Tenint en comp-
te la valoració de les famílies, intentarem augmentar 
l’oferta pel proper curs i seguir oferint les activitats més 
exitoses d’aquest any.

Gràcies a la solidaritat de les famílies, hem seguit 
oferint el projecte ‘Família guia’, amb el qual posem 
en contacte famílies veteranes amb famílies noves per 
acompanyar-les, i el projecte ‘Quota voluntària’, que 

permet que cada família faci l’aportació que consideri 
a partir d’una quota recomanada, permetent associar-
se també sense cap cost.

També estem ja treballant per tal de tornar a gaudir 
d’altres projectes com el ‘Pati obert’ i les ‘Matinals’. El 
‘Pati obert’ ofereix a famílies i infants un espai segur per 
conèixer-se després de l’escola, i les ‘Matinals’ són una 
activitat familiar per crear vincles i col·laborar amb la 
renovació d’espais a l’escola.

Ha estat doncs un curs de molta presa d’experiència que 
ens servirà per poder millorar de cara al proper curs. Amb 
aquestes reflexions volem agrair a l’escola i a totes les 
famílies sòcies la confiança que han dipositat en nosaltres.

Animem a les famílies de l’escola que encara no sou sò-
cies a unir-vos a l’AFA. També us convidem a seguir-nos 
a les xarxes socials (TW i IG) on podreu veure totes les 
activitats que organitzem per seguir col·laborant amb 
l’educació dels nostres fills i filles.

Benvolguts i benvolgudes conciutadans i conciutadanes, 

Estem arribant al final de la temporada excursionista, 
i estem contents d’haver gaudit de les caminades i altres 
activitats que hem fet.

El mes d’abril hem anat a peu des de Quart fins a 
l’ermita de Sant Cristòfol, a la Font de Sant Cristòfol 
i a la roca de les 30 creus, i hem tornat per Llambilles. 
Donat que dies anteriors havia plogut, el Bugantó ens 
va fer patir una mica les tres vegades que vam creuar-
lo, però vam trobar-nos amb uns camps i boscos d’un 
verd exuberant.

Al maig hem anat a passejar per les ermites de Sant 
Pere Sestronques i Sant Amanç al municipi d’Anglès, 
les dues curosament restaurades i catalogades 
com a Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya. Primer hem pujat al cim del Puig Ventós 
des d’on hem gaudit d’unes magnífiques vistes sobre 
Anglès i el singles de la Barroca, i des de Sant Amanç 
hem pogut veure com es domina tota la plana de la 
comarca de la Selva.

L’última caminada de la temporada la farem el diumenge 
3 de juliol, pujant a l’ermita de Santa Bárbara de Prunera 
al municipi d’Oix, amb un dinar de cloenda al restaurant 
Can Bundància.

Si voleu més informació de les nostres activitats la podeu 
consultar a les nostres xarxes socials.

La junta

Associació excurcionista Quart
www.aequart.blogspot.com

AE Rítmica Quart
ritmicaquart@gmail.com

Mentre escrivim aquestes línies estem preparant ja 
el tancament d’aquest curs 21-22 i altres.

Una temporada plena d’èxits, on les nostres gimnastes 
han gaudit tant de les lligues oficials com dels diferents 
trofeus en els quals hem participat, fent d’aquesta una 
gran temporada a tots els nivells!

I com no podia ser d’una altra manera, celebrem la 
cloenda d’aquest curs amb el ja tradicional festival de 
final de curs, on totes les nostres gimnastes, tant del 
club com de les d’extraescolars, hi participen amb els 
seus balls. L’emoció i la il·lusió es respira a l’ambient.
I acabem temporada i parem, però parem poquet! Una 
setmaneta de descans per agafar energia i empenta, 
i tornem al 200% per compartir i gaudir de l’estiu amb 
el nostre Campus de Rítmica d’Estiu ’22, del 27 de 
juny al 29 de juliol, obert a criatures i joves de 3 a 16 
anys. I què hi fem? Doncs rítmica i molt més! A banda 
d’introduir-nos en aquest esport, practiquem diferents 
balls i danses, també es realitzaran tallers i manuali-
tats, i com que és estiu i fa caloreta, no poden faltar els 
jocs d’aigua i la piscina.

Ah, i ens trobareu també per la Festa Major, el 9 de 
juliol, al Pavelló Municipal de 10 del matí a 1 del 
migdia. Podeu venir a gaudir de les exhibicions i 
aprofitar per fer un tastet de gimnàstica rítmica. Cal 
inscripció prèvia (l’Ajuntament en farà la publicació). 
Us hi esperem! Des de l’A.E.R Quart us desitgem un 
estiu genial! 

@somritmica_sompassio

Entitats
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UE Quart
www.uequart.cat · info@uequart.cat

972 468 805

Aquest any sí, hem pogut iniciar i finalitzar la tempora-
da esportiva amb normalitat. S’han pogut jugar tots els 
partits d’acord amb el calendari establert per la Federa-
ció Catalana de Futbol.

S’ha de destacar ja com un èxit esportiu que tots els 
equips han mantingut la seva categoria, no hi ha hagut 
ni ascensos ni descensos.

El primer equip: Ha competit al subgrup 1.B de Segona 
Catalana. Ha quedat 7è en la primera fase de la compe-
tició i ha hagut de jugar una lligueta per la permanència, 
que ha superat amb escreix en quedar en segon lloc.

Preferent Juvenil: Ha quedat classificat 8è del grup 2 
i segon dels 6 equips de la província que disputen en 
aquesta categoria.

Juvenils primera divisió: Ha quedat 4t. És un gran 
resultant ja que tots el jugadors són de primer any i 
competeixen amb jugadors de segon i tercer any.

Juvenils segona divisió: Ha quedat 10è del grup 2.

Cadets preferent: Ha quedat 7è del grup 2 i segon dels 5 
equips de la província que disputen en aquesta categoria.

Cadets primera divisió: Ha quedat 4t del grup 16. 
Molt bona temporada. Cadet segona divisió: Ha que-
dat 8è del grup 2.

Preferent infantil: Ha quedat en 3r lloc, fins a l’última 
jornada ha estat en disputa per l’ascens de categoria. 
Gran temporada.

Infantil primera divisió B: Ha quedat 3r del grup 18. 
Gran temporada .

Infantil primera divisió C: ha quedat 4t del grup 17. 
Molt bona temporada- infantil segona divisió: Ha que-
dat 8è del grup 8.

Preferent aleví A: Ha quedat 2n del grup 6. Excel·lent 
temporada. Preferent aleví B: Campions del grup 5. 
Extraordinària temporada. Aleví primera divisió C: ha 
quedat 3r del grup 13. Gran temporada.

Aleví primera divisió D: Ha quedat 2n del grup 10. 
Excel·lent temporada. Aleví primera divisió E: Ha 

quedat 2n del grup 12. Excel·lent temporada. Aleví 
segona divisió F: Ha quedat 2n del grup 30. Excel·lent 
temporada. 

Aleví segona divisió G: Ha quedat 5è del grup 31.

Preferent benjamí A: Campions del grup 6. Extraor-
dinària temporada. 

Preferent benjamí B: campions del grup 7. Extraor-
dinària temporada. 

Benjamí primera divisió C: ha quedat 3r del grup 19. 
Gran temporada 

Benjamí primera divisió D ha quedat 8è del grup 20.

Benjamí primera divisió E: Ha quedat 6è del grup 21. 

Prebenjamí A: campions del grup 7. Extraordinària 
temporada. 

Prebenjamí B: ha quedat 9è del grup 7.

Prebenjamí C: Ha quedat 10è del grup 7.

Objectiu assolit! Hem donat cabuda a un total de 350 juga-
dors, que han pogut gaudir de l’esport que més els agrada.

Només ens queda felicitar a tots els que ho han fet 
possible: Ajuntament de Quart, jugadors i famílies, 
entrenadors, delegats, coordinadors, fisioterapeutes, 
personal, servei de bar i directius.

C.E. Quart de Volta
www.quartdevolta.blogspot.com

Cursa de l’Open BTT
Un any més, des de ‘Quart de Volta’ hem organitzat una 
cursa de l’Open BTT.

Aaron Genestar i Meritxell Figueras van ser els 
vencedors de l’Open BTT Girona 2022 Càrniques Celrà, 
la quarta cita que es va disputar al nostre municipi, amb 
294 participants.

La cursa elit de 27,5 km guanyada per Gerard Blanch 
així com la resta de categories d’adults eren en un 
circuit de 5,5 km.

Aaron Genestar millor sub 23, Eloi Batllori vencedor en 
màster 30. Anna Caballer va ser la sub 23 més ràpida, 
Tatiana Luisi en màster 30 i Sònia Rodriguez en màster 40.

En la categoria masculina, Antonio Olivares en màster 
40, Daniel Gelabert en júnior.

Els vencedors de la segona cursa van ser Oriol Oliveros 
cadet, Jordi Orpi en màster 50, Judit Frigola en categoria 
cadet, i Pere Batllori va ser el primer en màster 60.

Especial agraïment a tots els que ens ajuden a fer 
possible aquest esdeveniment!

Sortida Beuda
El mes d’abril d’enguany vam fer una ruta passant per 
Santa Magdalena, Coll Sacreu, Beuda, Palera i Besalú.

Sortida Montgó - l’Estartit
El mes de juny vam fer la ruta per la zona del Montgrí, 
sortint de Cala Montgó i passant per Roca Maura i 
Punta de les Salines.

En la foto l’equip de preferent benjamí B celebrant el títol de lliga 
assolit.  Visca la UE Quart!
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CB Quart
basquetquart.wixsite.com · coordinacioquart@gmail.com

972 468 711

Després de més dos anys, vam poder fer un sopar 
de cloenda. Un sopar per ajuntar els equips, els 
jugadors, els entrenadors, les famílies. La cloenda és 
com fer un kit-kat per començar amb força i ganes 
per la següent.

Ja sé sap que no tots segueixen ni continuen. En aquesta 
cloenda, hem tingut baixes importants de coordina-
dors, entrenadors i també de jugadors i jugadores que 
es retiren. Sense oblidar els altres que marxen del club 
per seguir una altra etapa de la seva vida. Aquest final 
de temporada, amb un sopar de tarannà familiar, vam 
poder-los homenatjar. Doncs dins del CB Quart, tots 
som peces rellevants del nostre engranatge esportiu. En-
trenadors, jugadors que han compartit molts moments 
amb nosaltres. Així que la presidenta Eva Ribas va tenir 
paraules per tothom, i ells per nosaltres.

Però, aquest any, s'ha volgut girar la truita. I quan tots pen-
saven que s'havia acabat... Eva Ribas va ser sorpresa, uns 
dies abans del seu aniversari. Dalt de l'escenari del local 
social i davant de la seva segona família, com diu ella, per 
agrair tota la feina que porta fent ja fa una dècada. Ella ha 
viscut: la caiguda del sostre del pavelló, les goteres, canvis 
de junta, canvis polítics, una pandèmia. Tot i els canvis, ella 
continua tenint vitalitat, força en el projecte esportiu del CB 
Quart. Ganes de mantenir cohesionada aquesta família del 
bàsquet. El seu paper com a portaveu i cara visible del club. 
La que fa el possible cohesionar el joc, la competició, tenir 
suport de patrocinadors, la part important d'interlocutora 
amb els coordinadors i entrenadors. Per continuar ferma 
en la filosofia: d'una base aprenent, joves que creixen dins 
i fora de la pista. Fins que acaben sortint del niu.

Bon estiu i ens retrobem la temporada vinent 2022-2023!

NouSol
www.nousol.org · info@nousol.org

693 72 08 68

De Salt a Burkina Faso, 
el cas de l’ONG NouSol

Des del 2017 que NouSol coopera amb la burquinesa 
Associació Tié per construir un centre d’acollida per 
infants i joves en situació de carrer a Bobo-Dioulasso, 
la segona ciutat més important del país Africà

L’ONG saltenca NouSol va començar a treballar a la 
ciutat de Bobo-Dioulasso, a l’oest de Burkina Faso l’any 
2017, desprès que el seu director, Joel López, aterris-
sés a aquest país de l’Àfrica Subsahariana gairebé per 
casualitat i amb la sort de trobar-se amb Lassina Konate, 
president de l’Associació Tié. Es tracta d’una entitat 
que treballa per revertir la situació d’infants i joves en 
situació de carrer. De fet, segons el Ministeri d’Acció 
social burquinès, almenys 10.000 infants i joves viuen 
en situació de carrer a Burkina Faso. D’aquest, més d’un 
miler a Bobo-Dioulasso, la segona ciutat més important 
i el motor econòmic dels país.

Actualment NouSol i l’Associació Tié cooperen per tirar 
endavant el Centre de Dia i d’Urgència de Bobo-Diou-
lasso. Els educadors que hi treballen dediquen tres dies 
a la setmana a recórrer els llocs estratègics on es troben 
les criatures per identificar-les i informar-les de l’existèn-
cia del popularment conegut com a Centre Tié. I és que 
Bobo-Dioulasso té gairebé 1 milió d’habitants i perdre’s 
entre els seus carrerons és molt fàcil. És per això que a 
l’hora de sortir a fer la volta de reconeixement els educa-
dors aprofiten per identificar qui són, d’on venen i què 
necessiten les criatures. “Demà donem menjar al centre”, 
els diu un dels educadors encarregats de fer les sortides.

Arròs amb peix o espaguetis amb pollastre són els me-
nús que una cuinera fa per als infants que van al centre. 
Un cop allà, els educadors aprofiten per fer una foto a 
cada criatura i demanar sobre la seva història de vida i 
les seves dades. Cal identificar-les ja que no tenen cap 
document ni acte de naixement i per tant, és com si no 
existissin. NouSol destaca en la seva memòria anual que 
durant el 2021 la xifra de noves criatures identificades es 
va multiplicar per deu respecte els darrers anys. I és que 
la violència gihadista que ataca al nord i nord-est del 
país ha obligat a més de 1,7 milions de persones, dels 
quals dos de cada tres són infants, a fugir de casa seva 
per instal·lar-se a zones més segures com la ciutat de 
Bobo-Dioulasso.

Refugi per unes hores
El Centre Tié també acull a cinc joves durant un perío-
de d’entre tres i cinc mesos per tal d’escolaritzar-los, 
ajudar-los a aprendre un ofici i preparar-los pel retorn 
amb la família o acompanyar-los en un procés d’inclu-
sió social. 

La clau perquè tot aquest engranatge tingui èxit és la 
identificació temprana al carrer. “Un cop enganxats a 
la cola ja no hi ha res a fer”, explica l’educador. La cola 
és una substància que inhibeix la gana i la por a la nit. 
No obstant, deixa greus seqüeles tant físiques com 
psíquiques. Per això, és tant important prevenir que s’hi 
tornin addictes i buscar una solució a la seva situació al 
carrer. Segons les dades de l’entitat, el 76% de les cria-
tures que passen pel centre tenen entre 11 i 17 anys i la 
gran majoria han patit violència física i psicològica tant 
al carrer com a casa.

El Centre Tié també és un lloc on dutxar-se, rentar la 
roba o tornar a ser infants durant unes hores. Al centre 
sempre hi ha algú jugant al parxís, a les dames, netejant 
la roba, dormint o fent un trencaclosques. També hi ha 
dies que es fan dinàmiques o activitats amb els educa-
dors del centre.

NouSol va néixer l’any 2007 al Senegal. Des de llavors, 
aquesta entitat que es defineix com a “independent, 
decolonial i feminista”, ha anat creixent fins a organit-
zar-se a través de quatre pilars: contingut audiovisual, 
cooperació internacional, voluntariat i projectes socioe-
ducatius a Catalunya.

A més de Burkina Faso, NouSol també ha desenvolupat 
projectes per garantir i vetllar pels drets dels infants a 
l’Equador, Nepal, Tailàndia, Papua Nova Guinea, Ma-
rroc i Guinea Conakry.

*En aquest article es parla únicament de nens en situació 
de carrer ja que les nenes no marxen de casa o es generen 
altres circuits de vulneració de drets.

Desitgem que durant el 2023 ho puguem celebrar!

Èlia Borràs
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Aquest mes de juny ha fet cinquan-
ta anys que es va constituir la UE 
Quart. Aprofitant l’efemèride, hem 
volgut parlar amb un dels seus socis 
fundadors, una persona que, a més, 
té el carnet de soci número 1 i en va 
ser el primer president, en Manel 
Gutiérrez. En Manolo, com el co-
neix molta gent, no és quartenc de 
naixement sinó que els atzars de la 
vida el van dur fins a aquest poble, 
on s’ha arrelat.

Va néixer el setembre de 1932 a 
Barcelona, on va passar els primers 
anys de la seva vida en un carrer 
proper a l’avinguda del Paral·lel, tot 
i que durant la Guerra, degut als 
bombardejos, va haver d’anar-se a 
refugiar a Vallvidrera amb la mare 

Enraonem
Manolo Gutiérrez
Carles Serra i Andreu Cufí

Manolo Gutiérrez

i el germà. En aquells moments, el 
pare era al front i quan el conflicte 
va acabar, es va haver d’estar una 
temporada tancat en un camp de 
presoners. En sortir-ne, va poder 
recuperar la feina de torner en una 
fàbrica de cargolam de Badalona i, 
amb tota la família, va traslladar-se 
a viure a Montgat. A l’empresa 
també hi treballava un enginyer 
fill de Quart que el va convèncer 
per venir fins aquí i establir-se ells 
dos pel seu compte. La proposta 
era temptadora; disposar d’ha-
bitatge per ell i per la família i 
l’assegurança de cobrar un any de 
feina tant si les coses els anaven bé 
com si no, però res del promès es 
va complir. “Ens va destrossar la 
vida!”, exclama en Manolo, en re-
cordar l’experiència d’aquesta dila-
tada vida de la que en guarda més 
mal record. “La casa era al costat 
de ca la Carmelita -una botiga que 
hi havia una mica més amunt d’on 
ara hi ha la clínica veterinària-, 
només tenia dues habitacions, un 
trist menjador, una cuina i no hi 
havia lloc per rentar-nos. Haviem 
de treballar de nit, d’amagat, per-
què no havia aconseguit els permi-
sos i això de cobrar un any…”.

En arribar a Quart, encara va anar 
un any i mig a l’escola del poble, 
amb el senyor Miquel Vilamitjana. 
Essent-ne alumne, va aconseguir 
un premi a nivell provincial d’un 
concurs de dibuix amb tinta xinesa 
i redacció que s’organitzava per 
lloar la Moreneta mitjançant el qual 
se li va comprar una llàntia votiva, 

“cada vegada que he anat a Montse-
rrat l’he anat a veure”. Un cop acabat 
l’ensenyament primari, amb catorze 
anys, va entrar en un magatzem de 
materials de construcció de Girona 
com a camàlic. Treballava molt i 
no guanyava gaire però el fet de ser 
jove i espavilat el va ajudar a guan-
yar-se les simpaties del propietari, 
el senyor Cubero, que li va pagar els 
estudis de comerç que va fer a l’aca-
dèmia Cots, prop de la plaça del 
Vi. Aquesta titulació li va permetre, 
més endavant, encarregar-se de dur 
els comptes del magatzem. S’hi va 
estar més de vint anys fent-t’hi tam-
bé tasques de comercial, especialit-
zant-se en sanitaris per a banys.

Entremig, va haver d’anar a la mili. 
Li van tocar dos anys a marina, 
a Cartagena, però gràcies a un vell 
conegut de Montgat que havia 
sigut xofer d’un coronel d’infan-
teria de marina, va poder canviar 
de destí i passar el darrer any i mig 
a Barcelona, en unes oficines de la 
comandància, a la Barceloneta, on 
recorda que no tenien gaire feina 
i menjaven molt bé; a més, alter-
naven una setmana allà i una de 
permís. En tornar-ne, va començar 
a sortir amb l’Angelina Besalú, una 
noia de Quart que vivia a l’estanc. 
Es tractava d’un establiment ubi-
cat on ara hi ha l’oficina bancària 
que feia de cafeteria i on, és clar, 
es venien també tabac i segells. 
El regentava la Ramona Mateu, la 
mare de l’Angelina. Quan es va ca-
sar, s’hi van quedar a viure uns onze 
anys. Entremig, l’empresa Agustí li 

va proposar substituir un comercial 
que se’ls jubilava, passant a cobrar 
un sou molt més elevat. Això li 
permeté estalviar, fer-se un raconet 
amb l’Angelina, comprar un terreny 
prop de l’església i construir-s’hi una 
casa on ha viscut bona part de la 
seva vida. 

Hem començat parlant de futbol, 
i és que en Manolo n’és un apas-
sionat. Va ser el seu primer cap, el 
senyor Cubero, qui el va fer soci del 
Girona quan encara jugava al camp 
de Vista Alegre. Actualment poca 
gent pot explicar-ne tantes com ell, 
que porta més de seixanta cinc anys 
d’abonat a l’esquena. Els seus ulls 
han vist com l’estadi es va traslladar 
als afores de la ciutat, a Montilivi, 
també com el Girona jugava a terce-
ra i més avall, sense gairebé públic 
al camp, “quatre gats”, lamenta. Però 
també se sincera explicant-nos que 
ha gaudit veient com l’equip anava 
pujant de categoria fins a arribar 
a dalt de tot, “em pensava que no el 
podria veure mai a primera, i quina 
sort que he tingut!”.  

Aquesta afició també va tenir les 
seves conseqüències a nivell local. 
Al poble hi havia una colla de joves 
que els agradava jugar a futbo-
li però, “no hi havia res de res” 
comenta emocionat. Els partits 
els havien de disputar en un camp 
improvisat a can Janet -una casa 
que hi havia a la pujada de l’Esglé-
sia- havent de plantar les porteries 
al mateix moment del partit. Ales-
hores, éren ell i alguns amics de la 

mateixa generació com en Lluís Ri-
gau, en Baldoina, en Joan Gironès 
o l’avi Sellés -que el va succeir en 
la presidència del club i que, per la 
seva trajectòria al club, es va posar 
el seu nom a l’actual camp de fut-
bol-. Estem parlant, recordem-ho, 
de cinquanta anys enrere, de 1972. 
“No us penseu pas que va ser una 
qüestió fàcil, ni molt menys, érem 
una colla de voluntaris”, i afegeix, 
“vaig ser president tres anys i vaig 
fer de tot, menys de president”. Van 
començar amb només un equip 
de juvenils, van aconseguir que en 
Quimet Bonadona els hi cedís una 
esplanada a prop de can Llorenç 
-just a l’entrada del poble a la 
cruïlla de la carretera amb el carrer 
Santa Margarida-, i ells mateixos hi 
van construir els vestidors.  

En recordar els primers anys del 
Quart, sempre té la paraula dificultat 
a la boca: “vam tirar endavant com 
vam poder però ens en vam ensor-
tir”. Al cap de deu anys d’haver-se 
constituït el club, es va inaugurar el 
camp actual -ja de propietat munici-
pal- i assegura que la cosa va millorar 
molt perquè l’Ajuntament va passar 
a fer-se càrrec d’algunes coses. Ell 
continuava a la junta, on ha estat més 
de trenta anys, “sempre on m’han 
necessitat”. Eren temps de camps de 
terra, genolls pelats i de portar els ju-
gadors amunt i avall amb la Guagua, 
un mini-bus que es va convertir en 
emblema de la UE Quart.  

Ara, cinquanta anys després, es 
mira el Club amb la satisfacció de 

Manolo Gutiérrez

No us penseu pas que va ser una qüestió fàcil, 
ni molt menys, érem una colla de voluntaris. Vaig ser 
president [de la UE Quart] tres anys i vaig fer de tot, 
menys de president.”

saber-lo consolidat, amb un camp 
de gespa artificial, un futbol base 
de molt nivell i un president que hi 
pot dedicar molt més temps que no 
pas ell quan n’era. També, després 
d’haver-hi vist jugar el seu fill anys 
enrere, amb l’orgull de tenir el seu 
nét formant part de la plantilla del 
primer equip. De ben segur que, 
cada vegada que pot, els va a veure 
i a animar-los, oi Manolo? 

Manolo Gutiérrez el 25è aniversari del club
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Protegiu-vos del sol i de la calor   

• A casa, controleu la temperatura:  
Durant les hores de sol, tanqueu les persianes 
de les finestres on toca. 

• Obriu les finestres de casa durant la nit, per 
refrescar-la. 

• Estigueu-vos a les estances més fresques. 

• Utilitzeu a algun tipus de climatització per 
refrescar-vos i refrescar l’ambient (ventiladors, 
aire condicionat, ventalls, etc.). Si no teniu aire 
condicionat, mireu de passar les hores de més 
calor en llocs climatitzats (biblioteques, centres 
comercials, cinemes, etc.). 

• Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles 
mullades amb aigua, etc. 

• Al carrer, eviteu el sol directe:  
Porteu una gorra o un barret. 

• Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de 
colors clars i que no sigui ajustada. 

• Procureu caminar per l’ombra, estar sota un 
para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en 
llocs frescos del carrer o en espais tancats que 
estiguin climatitzats. 

• Porteu aigua i beveu-ne sovint. 

• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba. 

• Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les 
hores de més sol i no hi deixeu els infants o 
persones fràgils amb les finestres tancades. 

Reduïu l’activitat física durant les hores de 
més calor 

• Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan 
fa més calor. 

• Reduïu les activitats intenses. 

Beveu força i vigileu l’alimentació  

• Beveu aigua i sucs de fruita fins i tot sense tenir set. 

• No prengueu begudes alcohòliques. 

• Eviteu els menjars molt calents i els que aporten 
moltes calories. 

Ajudeu les altres persones 

• Si coneixeu persones grans o malaltes que 
viuen soles: 

• Mireu de visitar-les un cop al dia. 

• Ajudeu-les a seguir aquests consells. 

• Si prenen medicació, reviseu amb el seu 
metge o metgessa si aquesta pot influir en la 
termoregulació i si s’ha d’ajustar o canviar. 

Equip d'infermeria de l'ABS 
de Cassà de la Selva, 
Consultori de Quart

Les temperatures molt extremes i l’excés de calor pro-
dueixen una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, 
potassi, sodi, etc.) necessaris per a l’organisme. Aquest 
fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshi-
dratació i esgotament. Si l’exposició a temperatures tan 
elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor, que 
és una situació que pot acabar sent greu. 

Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar que 
algú està patint un cop de calor: temperatura molt alta, 
mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, som-
nolència o pèrdua del coneixement. Davant d’aquests 
símptomes, traslladeu la persona a un indret més fresc, 
doneu-li aigua, mulleu-la i venteu-la. I aviseu urgent-
ment els serveis sanitaris (061). 

Presteu atenció als següents consells, sobretot si us 
trobeu entre aquests col·lectius o sou familiars o 
coneguts d’aquestes persones: 

• Persones majors de 75 anys. 

• Persones amb determinades circumstàncies soci 
als (viure sol/a, pobresa, etc.). 

• Persones amb discapacitats físiques o psíquique 
 i limitacions de mobilitat o autocura. 

• Nadons. 

• Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties 
cardiovasculars, malalties respiratòries (MPOC, 
bronquitis), renals, Parkinson, Alzheimer, obesitat 
o altres de cròniques. 

• Persones que prenen una medicació que actua 
sobre el sistema nerviós central (tranquil·litzants, 
antidepressius, psicòtrops) o diürètics. 

• Persones amb problemes mentals i de conducta de 
guts a l’ús de substàncies psicoactives o alcohol. 

• Persones que realitzen una activitat física intensa. 

• Persones que han de romandre o fer activitat física 
a l’aire lliure (incloses les activitats laborals).

Salut
Les onades de calor: 
un perill per la salut

Consells per evitar problemes 
causats per la calor  
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Hola, sóc en Pastafang!

De tant en tant, sortiré a les planes del Celrè i us aniré proposant jocs 
i entreteniments, explicant històries o mostrant peces de terrissa antiga 
de les que es feien a Quart.

Segur que ens ho passarem molt bé! M'ajudes a trobar el nom de quinze 
peces de terrissa a la sopa de lletres? 

La solució us la donaré en el pròxim número del Celrè

Barral · brescadora · càntir · cassola · cossi bugader · greixonera · maial · maridet 
plat de fer xuca · poal · tramostera · tupí · doll · olla catutxa · abeurador d'aviram

Ajuntament de Quart

Tel. 972 46 91 71
Plaça de la Vila, 2
www.quart.cat
ajuntament@quart.cat

De dilluns a divendres
de 8 h a 13.30 h.

Serveis Socials

Educador Social Sr. Jordi Barniol
Dilluns i dimarts de 8 h a 15 h.
Dijous de 8 h a 12 h.

Treballadora Social
Sra. Gemma Bragnolí
Dimarts, dijous i divendres
de 8.30 h a 15.30 h. Per demanar 
visita trucar al 972 20 19 62

Estació Jove

Tel. 972 46 94 51
C/ Tren, 56
Facebook: estació jove quart
Instagram: zona jove quart
joventut@quart.cat

Dimarts i dijous de 11.30 h. a 15 h.

Biblioteca Miquel Pairolí

Tel. 972 46 90 73

C/Tren, 49 http//www.
bibgirona.cat/biblioteca/Quart/ 
contents/137-presentacio

Matins: Dimarts i divendres 
de 9.30 h a12.30h.

Tardes: De dilluns a divendres de 
16.00 h a 20.00 h.

Bibliopiscina: Dilluns, dimecres i 
divendres de 18 h a 20 h 
(La Biblioteca romandrà tancada).

Pavelló poliesportiu

Tel. 972 46 87 84
C/Modeguer, 38
De dilluns a divendres de 17 h a 21 h.

Serveis tècnics

Tel. 972 46 91 71 
ajuntament@quart.cat
Dilluns a divendres de 12 h a 14 h.

Jutjat de pau

Tel. 629 51 69 95
Dijous de 9 h a14 h.

Ràdio Quart FM (IQuart FM 101.0)

Tel. 972 46 87 81
Plaça de la Vila, 1
radio@quart.cat

Assessorament a les entitats

Tel. 972 468 783
C/ Tren, 56
entitats@quart.cat
De dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h.

Museu de la Terrissa

Tel. 972 469 370
C/ Tren, 58
www.museuterrissa.cat
info@museuterrissa.cat
Dissabtes de 10.30 h a 14 h
i 16.30 h a 20 h
Diumenges i festius de 10 h a 14 h.

Parròquia

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

Llar d’Infants La Baldufa

Tel. 972 46 81 17
C/ Escoles, 9 http://baldufaquart.
wixsite.com/baldufa
baldufa.quart@gmail.com

Escola 9d4t

Tel. 972 468 344
C/ Mas Ferriol, 1-3
http://agora.xtec.cat/escola9d4t/ 
b7009242@xtec.cat

Denúncies casos de Bulling
Tel. 900 01 80 18

Elecnor

(incidències enllumenat municipal) 
Tel. 900 10 20 64

Escola Santa Margarida

Tel. 972 469 381
C/Tren, 60
www.xtec.cat/ceipstamargarida 
b7002922@xtec.cat

INS Vilablareix

Tel. 972 406 005
C/ Marie Curie, 1 17180 Vilablareix
https://sites.google.com/
insvilablareix.cat/insvilablareix/inici

Urgències

Tel. 112

Prodaisa

(incidències aigua municipals)
Tel. 972 202 078

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
Consultori de Quart

Demanar hora T. 93 326 89 01
Per demanar hora urgent, trucar al 
consultori: T. 972 18 90 45

Per urgències fora d'horari:
Centre d'atenció primària de Cassà 
de la Selva: C/ Bassegoda, 11
17244 Cassà de la Selva
T. 972 46 38 83

Per emergències vitals trucar al 061
Per demanar hora per internet: 
www.ias.cat

Correus Quart

Crta. Girona, 27
Horari: De dilluns a divendres,
de 8.30 h a 10.30 h.

Dades d’interès
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