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Carta de 
l’alcalde
Carles Gutiérrez Medina

Benvolguts i benvolgudes,

Ja fa uns mesos que es va implementar el sistema de 
recollida de deixalles porta a porta. El repte no era 
senzill i ha comportat canvis importants tant en la ges-
tió i el tractament dels residus com en els hàbits de les 
persones usuàries del servei, tots vosaltres, la majo-
ria dels habitants del municipi. En tot aquest temps 
transcorregut, podem afirmar que el nou sistema s’ha 
consolidat, que ja ha entrat en la rutina habitual i 
que els resultats són bons, molts bons fins i tot. Bons 
pels objectius proposats de millora significativa del 
percentatge de material reciclat i bons pels avantatges 
en la neteja i endreça dels carrers. Les petites disfun-
cions i entrebancs inicials s’han anat solucionat, i ara 
per ara podem parlar d’una gestió eficient i plenament 
integrada en els hàbits del dia a dia. Tot plegat ha 
implicat uns determinats esforços, compartits entre 
els responsables de la gestió i els usuaris del servei, 
veïns i veïnes, a qui vull donar les gràcies una vegada 
més per la col·laboració i la bona disposició a partici-
par-hi. Insisteixo, no era fàcil, i, modestament, entre 
tots i totes ens n’hem sortit. Ara ens toca continuar per 
aquest camí i seguir millorant. Per part nostra, estem a 
la vostra disposició.

També vull fer esment a la instal·lació, tan esperada 
i que per circumstàncies diverses s’ha anat demorant, 
de les càmeres de seguretat a diferents punts estratè-
gics, especialment a les entrades i sortides del munici-
pi. En coordinació amb els Mossos d’Esquadra, és una 
mesura que incrementarà la seguretat en l’ordre públic 
i portarà més tranquil·litat al conjunt de la població.

Pel que fa a la millora d’equipaments municipals, cal 
fer esment a les obres que es duran a terme al pavelló 
esportiu de cara a solucionar els problemes de gote-
res. Era un tema complex per les qüestions tècniques 
implicades, i que des del punt de vista arquitectònic no 
facilitava un tractament eficaç. Ara, per fi, els especia-
listes han trobat la manera de reparar-ho i creiem que 
ja serà definitiu. 

Quan a altres obres previstes, esmentaré les que es 
duran a terme a Palol d’Onyar :

• Col·locació del parquet al Local Social.

• Reformes i millores a la font de Sant Sadurní.

• Reparació i millora de l’escomesa elèctrica 
del Local Social.

• Instal·lació d’un parc de cal·listènia per a l’exercici físic.

En un aspecte més administratiu i d’organització 
interna de l’ajuntament, vull fer esment i reconèixer 
l’aportació del regidor de l’equip de govern Narcís Mas 
en la millora dels programes informàtics per a la gestió 
i recaptació de determinats tributs municipals, que han 
permès un control més àgil d’aquestes figures impositi-
ves, repercutint en una millora dels resultats.

Referent a les diverses activitats i a l’agenda cultural del 
municipi, que es detalla en el fulletó que anem repar-
tint trimestralment, i que es porta a terme en col·labo-

ració amb les entitats i associacions del municipi, el 
seu desenvolupament ja entra dins de la normalitat, i 
això és un bon símptoma de la bona acollida i èxit de 
participació, que celebrem. 

Destaquem també els bons resultats de les jornades 
‘Terra i gastronomia’ , amb tallers de cuina i cursets de 
formació; les activitats del dia 22 d’octubre ‘Dia de l’Oller 
Josep Mestres’, tan recordat; i les jornades ‘Quart, arte-
sania de la terra’, amb interessants i instructives visites 
als obradors dels terrissers, entre altres activitats. Vam 
comptar amb la participació de l’Institut Escola d’Hoste-
leria i Turisme de Girona, de prestigi reconegut, que ha 
fet aportacions de gran nivell en l’aspecte gastronòmic, 
en col·laboració amb els restauradors del municipi que 
hi van participar amb el seu bon saber i professionalitat. 
Aquestes jornades es van poder celebrar gràcies també 
a l’ajuda i el suport de les associacions i entitats ‘Amb 
Ulls de Dona’, ‘Associació de dones Palol’ i de la ‘LLar de 
Jubilats de Quart’. A totes elles, el nostre agraïment 
i reconeixement.

Aprofito per fer extensiu també aquest agraïment a la 
brigada municipal i a totes aquelles persones i volun-
tariat que desinteressadament participen en l’organit-
zació i celebració de les festes populars i tradicionals, 
les de la tardor (Halloween, especialment) i les de 
les festes de Nadal que tenim a tocar. Sense la seva 
col·laboració seria pràcticament impossible poder-ho 
fer. Moltes gràcies!

I de moment, res més. Desitjar-vos unes bones festes 
de Nadal i any nou amb salut.

Carles Gutiérrez Medina
L’Alcalde.
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Feina feta

Festes, Educació i Esports
Vanesa Larramendy

Educació: Aquest estiu al voltant de 140 nenes i nens 
d’I3 fins a 6è han pogut gaudir al casal municipal de ‘La 
super fantasia de la Samu’, on també han pogut conèixer 
diferents civilitzacions d'èpoques passades, com vivien, 
com s'organitzaven, què construïen, fins on viatjaven, 
i com jugaven.

Tot dins d'un punt de vista lúdic que els ha motivat a conti-
nuar explorant, investigant i nodrint-se de coneixement. 

Esports: El 17 de juny es va donar per iniciada la tem-
porada de piscina, on les entitats municipals, a través 
dels seus campus i casals també han pogut gaudir de 
les estones de bany.

Durant el mes de juny hem acollit la formació d'àrbitres 
de bàsquet, gestionat per la seva Federació.

Festes: Enguany la Fira de la Cervesa ha comptat amb 
noves parades de cervesa artesana i un taller de com fer 
cervesa. La música també ens va acompanyar en una 
jornada on, sens dubte, els més petits també van poder 
gaudir un any més de les atraccions gratuïtes.

Un any més, els quartencs i quartenques han omplert 
la plaça de les Terrisseres per a gaudir de les activitats 
i concerts de Festa Major.

El primer cap de setmana les entitats esportives han 
organitzat tornejos, mostres, curses i marxes.

El següent, la comissió de festes ha treballat incan-
sablement perquè tothom pugués gaudir de bona 
música i diversió.

El nostre agraïment per a totes les entitats que han 
col·laborat i un esment especial a la brigada municipal.

A la revista Celrè núm. 107 del mes d'agost del 2020 vaig 
publicar el percentatge de morositat en la taxa d’escom-
braries des del 2015 al 2019. 

Després de gairebé tres anys, les torno a publicar, però 
aquesta vegada amb l’Impost sobre Béns Immobles 
Urbans. (I.B.I.U.). Atesos els resultats més avall deta-
llats, tenim encara una morositat força elevada. Tot 
i que sabem que estem passant uns moments molt 
difícils a causa de l’augment del nivell general de preus, 
com a regidor d’Hisenda voldria comunicar que, si per 
qualsevol circumstància un ciutadà no pot fer front als 
Impostos, des de l’Ajuntament estem oberts a donar 
facilitats mitjançant fraccionaments.

Els Ajuntaments fem cada any un pressupost per a l'any 
següent, on estimem els ingressos i, amb aquestes esti-
macions, calculem les despeses. Si els ingressos finals 
no són els previstos (penseu que hem de fer front a des-
peses fixes com els salaris i les cotitzacions a la segure-
tat social, els quals representen el 54% del pressupost 
municipal), hem de reduir la despesa, fet que perjudica 
les millores que els contribuents ens demanen. 

Hisenda
Narcís Mas

7,15%  6,90%  6,12%  

201720162015 2018 2019 2020 2021

5,80%  5,40%  4,88%  

Taxes escombraries

15,60%  11,57%  9,70%  

201720162015 2018 2019 2020 2021

6,87%  5,64%  12,36%  8,40%  

7,04%  

Des de l'àrea de Joventut, infor-
mar-vos que hem coordinat, jun-
tament amb el Consell Comarcal, 
el bus nocturn a Fires de Girona. 
Paral·lelament, hem ampliat la fran-
ja d’edat per accedir a la bonificació 
del transport regular. 

Pel que fa a l’àrea de Comunicació, 
anunciar-vos que estem treballant 
per incloure un banc d’imatges en 
el web municipal. També estem 
millorant l’aplicació municipal per 
incorporar un enllaç amb l’aplicació 
per gestionar el sistema de recollida 
selectiva porta a porta.

Finalment, agrair, com sempre, a 
tothom qui ha participat en aques-
ta 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

En el meu darrer escrit a la revis-
ta Celrè vaig comentar, de forma 
sintetitzada, l'evolució del sistema 
de recollida de residus porta a porta, 
instaurat al nostre municipi el passat 
1 de març. Avui ja disposem de les úl-
times dades, que són molt positives. 
Segons l'informe de seguiment que 
ens ha facilitat el Consell Comarcal, 
tenim un 92% d'usuaris actius i, entre 
aquests, un 86% participa en el siste-
ma de recollida regularment (entre 
els participants, la taxa de reciclatge 
se situa entorn del 90%). Cal des-
tacar que, des de l'inici del PaP, les 
incidències s'han reduït. Hem passat 
de 65 (març 2022) incidències a 11 
(setembre 2022).

Deixant de banda el sistema de 
recollida selectiva, i per concloure, 
m’agradaria comentar-vos que ja 
s’ha finalitzat la instal·lació de les 
càmeres per reforçar la seguretat en 
els accessos al municipi. 

Obres, Serveis i Medi ambient
 Miquel Cortès

Aquest any tant en la Fira de la 
Cervesa com a la Festa Major hem 
pogut recuperar els Punts Liles, uns 
espais que s’instal·len en activitats 
d’oci nocturn amb l’objectiu de 
donar visibilitat i prevenir les violèn-
cies masclistes i sexuals, així com 
atendre possibles agressions.

De la mà de dues psicòlogues es 
van realitzar dinàmiques, així com 
tasques de difusió i sensibilització. 

Comentaris sexistes, xiulades pel 
carrer, tocaments no desitjats i in-
sults, són algunes de les conductes 
que han manifestat haver patit les 
quartenques que s’hi van adreçar, 
el que posa de manifest que queda 
molta feina per fer. 

Acció social, 
Cooperació i igualtat

Sílvia Vidal

Taxes d'I.B.I.U.
(Impost/Béns/Immobles/Urbans)
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Hola veïns i veïnes de Quart.

Si el passat 2 de març es va batre el record amb 62 do-
nacions de sang, el dia 7 de juliol ens vam superar amb 
72 noves donacions. Des d’aquestes línies us convidem 
a participar en la següent marató de sang que es durà a 
terme el proper dia 10 de novembre, com és habitual, al 
Local Social, amb l’Eugeni Bou i el seu equip al capda-
vant de l’organització.

Aquests dies també s’ha iniciat la doble campanya de 
vacunació de Covid-19 i grip, per a la protecció dels 
col·lectius més vulnerables de cara a l’hivern que 
se’ns acosta.

Durant el mes d’octubre tanquem el cicle de xerrades 
sobre nutrició que haurem dut a terme als centres esco-
lars del municipi, finalitzant el 21 d’octubre al 9de4t.
Pel que fa a l’inici de curs, destacar la gran quantitat 
d’activitats programades per les entitats del municipi, 
que de manera constant, incansable i altruista organit-
zen temporada rere temporada, i aquest any amb més 
ganes que mai després de la pandèmia, mostrant la 
gran empenta del nostre teixit associatiu.

Ja per finalitzar, recordar l’acte commemoratiu del dia 
mundial del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal, en 
el que es va inaugurar el mural creat per Wawa Il·lustra-
cions i la placa commemorativa a l’espai habilitat al ce-
mentiri, amb la participació de les entitats Coral Santa 
Margarida, Amb Ulls de Dona, Associació de Dones de 
Palol d’Onyar, Bressol, A Contracor i Dones Republica-
nes, amb una gran càrrega emotiva. 

Salut i Entitats
Josep Roura

El tret identitari més important del nostre municipi, la 
terrissa, s'ha tornat a trobar amb l'element més important 
de tots: la seva gent.

Per començar, dir-vos que aquest mes d'octubre s'ha cele-
brat la segona edició del monogràfic ‘Terra i Gastronomia’, 
amb un gran èxit de participació. En aquesta ocasió s’han 
sumat al cicle gastronòmic nou restaurants del nostre mu-
nicipi, així com també el Consorci de les Gavarres, l'entitat 
Ulls de Dona, l'Associació de Dones de Palol i l'Associació 
de Jubilats. Com l’any passat, la recepta l’han escollit les 
entitats i associacions participants, a través de les apor-
tacions fetes fruit de la recerca realitzada per l’escriptor 
quartenc de literatura gastronòmica Pep Vila. El plat 
terrisser escollit aquest any ha estat la cassola bosquetana.
 
Seguidament, m’agradaria destacar que la novetat més 
important d’aquest any ha estat la suma a la iniciativa 
de l’Escola d’Hosteleria i Turisme de Girona que, amb 
l’aportació de la seva expertesa a mans del seu direc-
tor, del cap d’estudis i de tot el seu equip, han acollit el 
projecte que de ben segur donarà coneixement a tot 
el seu alumnat present i futur, d’una tècnica més en 
l’elaboració dels aliments: la cuina amb terrissa. Dins del 
mateix context tecnològic, esment també especial de les 
aportacions del sommelier Ferran Vila en l’àmbit dels 
vins elaborats en terrissa, professional que l’any passat 
també va participar activament en la primera edició.

Per finalitzar, vull remarcar que l’acte principal del mes és 
el Dia de l’Oller Josep Mestres, on en el dinar popular s’hi 
han sumat la gent, la recepta històrica, els atuells de fang 
i el record a totes aquelles persones que han dignificat 
l’ofici d’oller.

Moltes gràcies a tots per fer-ho possible.

Promoció econòmica,
Transparència i Identitat Cultural

Jordi Batlle 

Comença un nou curs amb moltes expectatives.

Totes les activitats que ofereix la Llar dels Jubilats s'han 
posat en marxa i les que proposem, com sempre, des de 
l'Ajuntament, dirigides a la gent gran, també.

El passat 14 d'octubre, es va oferir un taller sobre l'ús 
del telèfon mòbil i aplicacions. El Consell Comarcal 
del Gironès va treballar aquest tema amb un grup de 
persones a les que els va ser de gran ajuda. A causa de 
la modernització electrònica constant, i que al final 
tots ens hi hem d'adaptar, aquest taller va voler ser la 
manera d'aprendre i fer-ho més fàcil per la gent gran 
del nostre municipi.

Finalment, l'ABS i el consultori de Quart, iniciaran amb 
la mà de l'Ajuntament, unes activitats comunitàries. La 
que s’adreça a les persones de més de 60 anys, s’anome-
narà grup de benestar.

El grup serà conduït per la referent de benestar comuni-
tari amb la col·laboració de la nutricionista, i s’oferiran 
recursos per millorar la qualitat de vida de les persones.
Aviat informarem del seu inici.

Gent Gran
Gemma Borgoñoz
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Brasil, São Paulo - Rio de Janeiro

El dia anterior em moria dels nervis. 
Llavors vaig ser més conscient del 
viatge que estàvem a punt de fer. Un 
company, l'artista, estava com jo; 
l'altre, infermer, ens tranquil·litzava 
tot fent broma. Els últims comiats, 
estones mortes pels aeroports. Onze 
hores de vol més tard aterràvem a 
Brasil. Aquell país llunyà del que 
tant se n'ha sentit a parlar, s'engran-
deix a mesura que t'hi fixes i arriba 
a ser inconcebible per algú que ha 
nascut en un poble de tres-cents 
habitants. Acabàvem d'arribar a 
São Paulo, la setena metròpoli més 
poblada del món, amb vint-i-un mi-
lions d'habitants aproximadament. 
Ens va tornar a la realitat descobrir 
una cara reconeguda entre totes 
aquelles faccions noves. En Ronaldo 
ens rescatava per primera vegada.

Entre crits d'alegria ens vam anar si-
tuant. Després de prop de deu anys 
de créixer a Barcelona, en Roni, 
fart de la seva situació, va decidir 
tornar a la seva ciutat natal. Racis-
me institucional, exclusió social, 
abús laboral... Res que no passés al 
Brasil, és clar, però no és el mateix 
si ets lluny de casa. Ara, complint 
un somni, el visitàvem nosaltres a 
casa seva. Recordo el primer viatge 

en cotxe atònit pel contrast entre el 
mar de barraques i cases baixes que 
s'amunteguen en qualsevol terreny 
i els gratacels vertiginosament 
prims creixent com bolets. Ens vam 
allotjar amb la família del Roni,                    
i vam pintar la façana del restaurant 
Pesqueiro do Alemão, que regenten 
a Cidade Ipava, un "petit" barri de 
faveles en l'enorme cinturó que 
rodeja la ciutat de gratacels i que 
té la mateixa població que Girona, 
aproximadament. Aquest, com 
tants d'altres, és un barri que ha 
nascut fa no més de deu anys, com 
a conseqüència de grans movi-
ments d'habitants de moltes zones 
del país. Vam compartir molt bons 
moments amb el veïnat i habitants, 
sempre alegres i fent bromes. Vam 
desbloquejar nous moviments de 
ball amb la quantitat de ritmes           
i gèneres musicals, com la Samba, 
el Forró o el Funk (res a veure amb 
el que coneixem). No ho havíem 
planejat, però òbviament, en Roni 
es va haver de convertir en guia me-
diador de tres "gringos" en aquell 
entorn; ens havíem d'espavilar a 
aprendre alguna cosa del portuguès 
local per no saturar-lo.

Recorríem la ciutat per on ell conei-
xia, d’on havíem buscat informació 

Postals
del món
Nil Duran

B R A S I L

São Paulo 

Rio de Janeiro 
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Recordo el primer viatge en cotxe atònit pel 
contrast entre el mar de barraques i cases 
baixes [...] i els gratacels vertiginosament 
prims creixent com bolets."
Nil Duran

Els gratacels de Sao Paulo

Favela de Ipava

i també sense planejar massa, com 
més recomano descobrir un entorn. 
Teníem pensat visitar alguna zona 
del nord de l'immens país, però hi 
havia previsió de pluja a tot arreu 
i vam decidir visitar l'altra gran 
ciutat, Rio de Janeiro.

En una nit de sis hores de bus ens 
hi vam plantar, i res vam tardar a 
voltar per la platja de Copacabana. 
Agraeixo no haver-hi anat en tem-
porada alta (que allà és l'estiu, de 

gener a març) perquè, tot i que no 
hi havia el sol, es respirava molta 
calma a tot arreu. En l'obligada 
visita al Cristo Redentor, com 
al Big Ben, un se l'imagina més 
gran del que es troba, tot i que és 
molt impressionant. Una nit vam 
aprofitar la condició econòmica 
que no tenim al nostre país per 
sortir de festa en una sala que, 
pel preu de l'entrada (o el que ens 
van colar), es limitava a un públic 
molt benestant de la ciutat. Una 

altra nit, vam fer el contrari i vam 
sortir per Rocinha, una favela que 
intenta deslligar-se del control de 
bandes armades de narcotràfic i 
de més. Vam ser ben rebuts i tot va 
anar molt bé fins al final de la nit, 
que van haver de frenar un grup 
de ‘guiris’ que s'havien confiat 
que tot anés tan bé. Aquí se'm va 
confirmar per la força la diferència 
entre ser un visitant respectuós i 
fer el ‘guiri’. I, encara que no m'hi 
considero, ben segur que mai ho 
seré. Una mica més vius, la següent 
parada era un racó de naturalesa 
tropical, el parc de Tijuca. Un petit 
tast de flora exuberant, que ens va 
fer venir ganes de molt més, però ja 
no ens quedaven més dies al viat-
ge. Amb aquestes imatges vam fer 
la tornada a São Paulo, on vàrem 
acabar d'aprofitar algun dia abans 
de tornar. Un mes passa molt ràpid 
en un entorn tan diferent, però 
dona una bona pista de tot el que 
ens queda per conèixer d'aquest 
enorme però alhora petit món.
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Objectes 
de terrissa 
Guarnir, decorar 
i acabar la peça

Un cop fetes i abans de guarnir-les, 
les peces es posen sobre unes 
fustes anomenades posts, que ser-
veixen per assecar-les.

Abans que estiguin del tot seques    
i quan tenen la consistència ade-
quada, a les peces se’ls col·loquen 
els guarniments: anses, gallets, 
tarots… La decoració de les peces 
de terrissa és molt important, ja 
que els dona embelliment, estil, 
expressió, personalitat i imagina-
ció. En definitiva, reflecteix el saber 
fer de cada terrisser.

Les decoracions, marques o segells 
que porten algunes peces perme-
ten reconèixer quin terrisser les ha 
fet. Les decoracions més habituals 
són les ratlles incises horitzon-
tals fetes amb un punxó. D’altres, 
són línies paral·leles o ondulades 
que es creuen fetes amb la pinta. 
Els cossis tenen uns guarniments 
característics anomenats cescles. 
Es fan petits marrells que s’en-
ganxen a les parets exteriors del 
cossi als que amb els dits se li fan 
unes marques que es denominen 
ditades. També hi ha qui les fa amb 
un rodet dentat.

Antigament les dones eren les que 
solien encarregar-se de guarnir 
i decorar les peces, així com de 
fer els acabats finals i deixar-les 
ben polides.

Assecar
Una vegada la peça està acabada 
i guarnida, abans de posar-la al 
forn s’ha d’assecar. Es tracta de 
treure al màxim la humitat que té 
el fang per evitar que la peça no 
es deformi ni s’esquerdi. 

L’inici de l’assecatge es fa a l’in-
terior del treballador o en un lloc 
contigu sota teulada. Quan les pe-
ces agafen consistència, es porten 
a llocs on l’aire circuli una mica 
més. El cul de les peces grans, 
s’acaba de polir quan són ben se-
ques abans de posar-les al forn.

Finalment, i abans d’enfornar, s’han 
de treure les peces a l’era o al plaçà 
a solellar.

Envernissar
Les peces que s’envernissen són les 
que fan els ollers. El vernís serveix 
per tapar els porus de les peces. 
Per això, normalment s’envernis-
sen les peces que posteriorment 
s’utilitzen a la cuina com les casso-
les, les olles, ansats, tupins, etc. Les 
peces crues, abans d’envernissar 
s’han de posar al sol perquè agafin 
temperatura, afavorint d’aquesta 
manera que el vernís s’enganxi i la 
peça no es rebenti. 

El vernís s’obté de la barreja de 
llemuja, quars i galena. És un líquid 
espès de color gris fosc, que ha de 
tenir la densitat adequada. S’aplica 
banyant o xucant la part de la peça 
que es vulgui envernissar.

Quan la temperatura del forn arri-
ba a uns 950ºC aproximadament, 
el vernís es fon i cristal·litza for-
mant la capa vitrificada transparent 
característica.

I fet tot això, ja tenim les peces         
a punt per coure.

En l’anterior Celrè vam explicar el procés 
d’elaboració d’una peça. En aquest article, 
continuarem explicant el procés d’acabament 
definitiu, abans de posar-les a coure. 
Associació de Terrissers artesans de Quart
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Entrevista
Eva Ribas
Ariadna González

Pel lector nouvingut a Quart, 
podries explicar-nos qui és
l'Eva Ribas?

En aquest poble jo sempre he estat 
coneguda, i amb molt d'honor, per 
ser la filla de la Carme Juny, que 
va ser directora de l'escola Santa 
Margarida de Quart durant més de 
20 anys. A part d'això, a Ventallo, 
també se'm coneix per ser la nena de 
Cal Ferrer. Tinc 2 germans l’Albert 
i en Gerard i 2 nebots preciosos...

D'on ve la teva passió pel bàsquet?

La veritat és que no ho sé. A mi el bàs-
quet sempre m'ha agradat pels valors 

Eva Ribas

Arribar a casa ambles cames 
pelades perquè el terra que hi 
havia no és el que hi ha ara”

que comporta. Reconec que com a ju-
gadora era ideal perquè m'encantava 
entrenar, però, per un altre costat, no 
suportava la pressió dels partits i per 
tant, jo a la banqueta estava perfecte. 
Per això mai he tingut cap problema 
de minuts amb cap entrenador

Quin va ser el teu contacte
inicial amb el bàsquet?

No et sabria dir a quina edat, però jo 
vaig començar a jugar a bàsquet al 
Pompeu Fabra. Amb la meva família 
vam venir a viure a Quart quan tenia 
sis o set anys i aquí vaig començar a 
fer patinatge, ja que quan vaig arribar 
no hi havia club de bàsquet; no es 

va formar fins al 1990. Llavors vaig 
passar al bàsquet i més endavant vaig 
passar de jugadora a delegada. En el 
primer o segon any d'universitat les 
lesions em van destrossar i a partir 
d'aquí, com que el president (Jaume 
Albertí), que ja havia estat 19 anys en 
aquesta posició i ens portàvem molt 
bé, tenia ganes de retirar-se, i per 
diverses situacions que van confluir 
totes juntes en aquell moment, vaig 
decidir tirar-me a la piscina.

Com era quan vas
començar com a jugadora?

Quan vam començar no teníem pa-
velló. Recordo estar entrenant a fora, 

amb en Toni, que m'ha quedat molt 
marcat com a entrenador, arribar a 
casa amb les cames pelades perquè 
el terra que hi havia no és el que hi ha 
ara. Recordo venir mitja hora abans 
amb una escombra per desglaçar 
el taulell, fregar les línies perquè no 
rellisquessin, estar amb una manta 
a la banqueta... El que les criatures 
d'ara segur que no farien. La societat 
ha canviat molt i ara estem tots molt 
ben acostumats.

Quina és la situació actual
del CBQuart?

Aquest any, en aquesta tempora-
da 2022-23, el club consta de 13 
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equips federats i els 3 d'escoleta. 
Aquests últims els tinc separats, no 
estan federats, però fan trobades i 
són els més petits de tots. Llavors 
hi ha les meves ratetes, sempre les 
anomeno d'aquesta manera (amb 
molt de carinyo), que són les d’I3 
i I4 i estan a dins del gimnàs; els 
d’I5 ara començo a posar-los a la 
pista. I els de primer i segon els 
tinc també a la pista; aquests són 
els que comencen a fer trobades 
per, de cara a l'any que ve, fede-
rar-se. Tenim 2 preminis (el verd i 
el negre), aquest any hem aconse-
guit, amb molts esforços, separar 
el mini femení i el masculí. Això 
és important perquè el CB Quart 
sempre ha sigut un club de bàsquet 
femení, sempre hi ha hagut més 
femení que masculí però amb la 
nova tendència de tots els altres 
esports que surten, això ha anat 
canviant. A la meva època només 
hi havia futbol o bàsquet i al final, 
les nenes anaven a jugar a bàsquet, 
però ara poden fer molts altres 

esports. Després també tenim un 
infantil femení, dos cadets, un 
junior, un sub 21 femení, segona 
femení, tercera masculí, primera 
masculí, el júnior masculí i per 
últim el gran, que és l'EBA. 

Com valores el creixement del
club en els darrers anys?

Molt positivament. Jo vaig 
començar a ser presidenta la 
temporada 2009-10 i el març del 
2010 es va ensorrar el pavelló. Per 
tant, va ser un primer i segon any 
de no saber on navegar, de tenir 
tots els equips distribuïts per totes 
les comarques gironines, de no 
veure'n cap en concret... Van ser 
èpoques molt complicades; amb 
en Josep Bofill de coordinador, 
l'Anna Ferroni, l’Isabel Soler 
i jo vam intentar tirar endavant. 
Amb la feina que vam anar fent, 
començant per en Josep que, 
pobret, ho tenia molt complicat 
perquè no teníem instal·lacions, 

no teníem res. Com pots anar a 
buscar jugadors i fer equip si no 
tens on posar-los? Al final vam 
anar intentant fer créixer el club 
i amb els equips que tenim ara 
estem molt contents. Voldria donar 
les gràcies a en Roger Grèbol, pels 
anys de coordinació al club que 
han estat els de més creixement, 
a part que ens ha acabat unint una 
gran amistat.
 
Quins són els reptes de futur
pel CBQuart?

A veure, jo soc d'una mentalitat que 
a molta gent no agrada, que és de 
club de poble. Mentre la gent del po-
ble pugui jugar a bàsquet i s'ho pu-
gui passar bé i agafar els valors que 
té el bàsquet... això és l'important. 
En el bàsquet el primer que aprens 
és a compartir, hi ha una pilota per 
a tots; el respecte, el companyeris-
me... tots aquests són els valors que 

vull inculcar. Jo no formo Navarros 
ni Gasols (amb tots els respectes), 
tampoc he sigut mai així. Reconec 
que tinc un EBA que és un equip 
amateur semi professional, però ha 
arribat on està esportivament, jo no 
he comprat mai cap plaça. Evident-
ment, si surten fornades de jugadors 
que poden competir a categories 
altes els hi posem, però no fem els 
equips amb gent de fora amb aques-
ta intenció. Per exemple, ara tinc 
nens que són juniors que tenen 16 
anys que no han jugat mai a bàsquet, 
però és que si són del poble, per què 
no poden jugar a bàsquet? Perquè 
no en saben? Doncs no, em sap greu 
però no. Com que tinc l'EBA molta 
gent m'ha dit que hauria de tenir 
preferent però no deixaré a la gent 
de poble fora, em sap greu però 
no és la meva filosofia ni la meva 
manera de ser, he arribat a formar 
un equip perquè un sol jugador del 
poble pogués jugar a bàsquet. 



21
20

És difícil combinar el món
laboral amb la teva activitat
com a presidenta del club?

La meva feina que paga les factu-
res i la hipoteca no està aquí; jo no 
cobro ni un duro per ser presi-
denta ni per fer absolutament res 
del que faig al pavelló. Tinc la sort 
que surto a les sis de la tarda de la 
feina i tinc marge per poder fer el 
que hagi de fer i estar per aquí. Soc 
una presidenta gens típica; n’hi ha 
que només firmen, però jo netejo 
la pista cada cap de setmana, frego 
més aquí que a casa meva. És que 
quin sentit té dirigir una massa 
social d'un poble si no els conec, 
si no m'integro amb ells, si no jugo 
amb els nens, si no els renyo quan 
els he de renyar. La gent al·lucina 
quan els hi dic que com a presiden-
ta no cobro, però és que si cobrés, 
arruïnaria el club. Però sí, he tingut 
la sort que surto a les sis de la tarda 
i els caps de setmana els tinc lliures, 
per tant, cap problema per combi-
nar-ho. Hi ha èpoques que es fa més 
difícil, com a principi de temporada 
que vas de cul i al final estàs can-
sadíssima, però en principi m'ho 
compagino bé.

Quin és el teu futur dins
del CBQuart?

No me'l plantejo. Vaig fent dia rere 
dia, any rere any. L'any passat vam 
tenir eleccions, no es va presentar 
ningú. El que he intentat aquest 
any juntament amb la Marta 
Velàzquez, que porta amb mi els 
últims 8 o 10 anys, és afegir gent 
nova a la junta; tenim deu per-
sones, nou de les quals són de 
Quart, amb ganes de treballar i 
de fer coses. Anem fent dia a dia, 
no em plantejo el meu futur en el 
club. A vegades sí que acabo farta 
i ho deixaria per causes externes 
totalment al club, però jo sempre 
he dit que no tinc fills, però en tinc 
200 d'adoptats. Tot i que soc del 
tot conscient que ningú és impres-
cindible en aquesta vida.

Si ens centrem més en el poble, 
com has viscut els canvis de Quart 
durant tots aquests anys?

Quan jo vaig venir a aquest poble 
vivia a la casa que dona a la porteria 
del camp de futbol. Recordo que 
durant la Festa Major l'envelat el 
teníem al costat de casa, que no 
hi havia absolutament res, que les 
sardanes em despertaven a les nou 
del matí. El poble ha canviat, jo vaig 
venir amb 6 anys i ara en tinc uns 
quants més. Ara hi ha molta gent, 
molta mainada i gràcies a Déu hi ha 
molta vida. El que sí que trobo 
a faltar són instal·lacions munici-
pals per a tanta mainada com hi 
ha en aquest poble. S'estan fent 
projectes nous de més cases i més 
pisos però els equipaments munici-
pals són els mateixos. Al poble som 
moltes entitats i ara comencem a 
tenir problemes seriosos d'espai. 
El bàsquet no pot créixer però tam-
poc ho pot fer el patinatge, la rítmi-
ca, el futbol sala... perquè tots estem 
en el mateix espai. Aquest any hem 
pres la decisió de desfer un sènior, 
perquè en teníem tres i necessità-
vem espai per baix, però clar, si he 
d'anar desfent equips no em surt 
gaire a compte. Trobo que tenim 
una mancança molt gran d'espais 
municipals. Igual que et parlo del 
pavelló et parlo del Local Social. 
Quan jo vaig venir a viure aquí érem 
quatre i ara som quatre mil, abans 
el poble era més dormitori, ara veus 
mainada a tot arreu. Hi ha dues 
escoles, una no pot créixer més 
i ho necessitaria, l'altre tampoc pot 
créixer perquè està en barracons. 
Si ja es queden petits els dos col·le-

gis, això t'està dient que totes les 
altres instal·lacions, de les quals 
només n’hi ha una de cada, encara 
més. Hauríem de fer alguna cosa. 

A part del bàsquet tu també has 
participat en altres associacions, no?

Sí, jo vaig estar molt de temps, 
abans d'estar en el bàsquet, a la co-
missió de festes. Allà m'ho passava 
molt bé; anàvem de cul perquè esta-
ves tres o quatre dies durant la festa 
major sense dormir, tancaves la 
barra, netejaves, ho feies tot perquè 
en aquella època era una entitat to-
talment separada de l'ajuntament, 
ens ho fèiem tot nosaltres i sorties 
d'aquí a les set del matí i a les nou 
havies d'estar fent els jocs de la 
mainada. Van ser èpoques molt 
divertides però quan vaig començar 
amb el bàsquet, al cap de poc temps 
de compaginar ambdues coses, 
vaig tenir un atac d'angoixa molt 
salvatge i va ser quan ho vaig deixar, 
o una cosa o l'altre, i em vaig quedar 
amb el bàsquet. Aquest any hi torno 
a mig col·laborar. A mi m'encanta, 
jo soc persona de fer coses pel po-
ble i de donar-ho tot i no voler res a 
canvi. Faig moltes feines, tot el que 
tu vulguis, però ho faig perquè vull, 
perquè m'agrada. M'han educat 
uns valors amb els quals estic molt 
orgullosa. Si tots fóssim una mica 
més solidaris en algun aspecte de 
la nostra vida, i no pensant només 
en la recompensa, la societat aniria 
molt millor. 

El poble ha canviat, jo vaig venir 
amb 6 anys i en tinc uns quants. 
Ara hi ha molta gent, molta
mainada i gràcies a déu hi ha
molta vida.”
Eva Ribas
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Malva
Lavatera cretica.

Entorn natural
Plantes silvestres 
comestibles 
Adrià Compte

El nostre municipi està ple de plantes 
que podem veure habitualment als 
marges de camins, prats i boscos de 
l’entorn. Moltes d’aquestes plantes 
passen desapercebudes o pensem 
que són ‘males herbes’, però la majo-
ria de vegades són comestibles o fins 
i tot tenen propietats medicinals. 

Amb prou feines aprofitem el 5% de 
tots els aliments silvestres que ens 
ofereix la natura, a diferència dels 
nostres avantpassats, que van poder 
sobreviure i evolucionar gràcies a 
moltes plantes que avui trepitgem 
i desconeixem. El cert és que, si no fos 
per les ortigues, les malves, les dents 
de lleó, els espàrrecs de bosc i tants 
altres nutritius i gustosos vegetals que 
trobem distribuïts arreu del territori, 
molt probablement no existiríem. 

Però l’esclat de la industrialització 
i el capitalisme més ferotge han 
aconseguit, a còpia de temps i de 
propaganda, allunyar-nos d’allò més 
proper, sensat i saludable. Vitami-
nes, proteïnes i minerals de tota 
mena ens envolten, des de solars 
i parcel·les del municipi en desús, 
fins als rics sotaboscos dels vessants 
més humits de les Gavarres. Aquí us 
parlaré d’algunes d’aquestes plantes 
que podem trobar als entorns de 
Quart i dels seus usos culinaris o me-
dicinals, a través de les seves fulles, 
fruits, arrels, tiges, llavors o bulbs. 

Us presentaré breument el blet 
verd, la borratja, la corretjola, la 
malva, la dent de lleó, l’ortiga, la 
verdolaga, el plantatge gros, el 
fonoll i el romaní.

El blet verd (Amaranthus retro-
flexus) és una planta comestible molt 
present als camps de cultiu, erms, 
marges i zones urbanes amb una 
alçada d’uns 20 a 80 cm i de perio-
dicitat anual. En podem consumir 
els brots tendres, quan encara no 
ha florit, fent-los al vapor, saltats, 
barrejats en una truita, i conté quan-
titats destacables de vitamines A i C, 
a més de ferro i calci. Té propietats 
depuratives. 

La borratja (Borago officinalis) la po-
dem trobar a moltes vores de camins 
o carreteres de forma primerenca. 
En podem consumir les fulles i les 
tiges cuites, al vapor o bé en sopes, 
arrebossades, saltades... A més, les 
seves flors violetes en forma d’estrella 
es poden afegir senceres i crues a les 
amanides o a les postres. 

Adrià Compte

La majoria 
de les vegades 
són comestibles 
o fins i tot tenen 
propietats 
medicinals"
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Blet verd
Amaranthus retroflexus

Borratja
Borago officinalis

Campaneta o corretjola
Convolvulus arvensis

La corretjola (Convolvulus arven-
sis) apareix a qualsevol tros de terra, 
n’hi ha per tot arreu. Fa unes flors 
en forma d’embut que són comesti-
bles. Es mengen crues en amanides 
o en altres plats freds, i tenen un 
gust molt característic que recorda 
el pebre.

La malva (Malva sylvestris) és 
una planta que apareix a qualse-
vol tros de terra, molt abundant, 
oportunista i desafortunadament 
anomenada ‘mala herba’. Malgrat 
aquesta mala etiqueta, els egipcis, 
els grecs i els romans ja en con-
sumien les fulles com a verdura. 
Actualment també les aprofitem, 
i juntament amb elles, els seus 
fruits i les flors. A més, té infinites 
propietats, com per exemple fixar 
el calci a l’organisme, combatre 
refredats i millorar el funciona-
ment intestinal. 

La dent de lleó (Taraxacum offici-
nalis) coneguda també amb el nom 
de pixallits a causa de les seves 
propietats diürètiques, és una 
de les plantes més nutritives del 
nostre entorn, juntament amb les 
ortigues, molt rica en ferro i vitami-
nes A, C i D. En podem menjar les 
fulles tant crues en amanides com 
cuites al vapor o saltades. Els bo-
tonets els consumim confitats amb 
vinagre i sal, com si fossin tàperes, i 

les arrels, cuites al vapor o bullides 
com si fossin pastanagues o naps.  

L’ortiga (Urtica dioica), malgrat 
el seu poder urticant és un gran ali-
ment a la cuina i un tresor per a la 
salut de qui la consumeix. N’aprofi-
tem les fulles i els brots quan encara 
són tendres, per això és convenient 
collir-la abans que floreixi, entre 
febrer i juny. En podem fer sopes 
o cremes si la coem, però també 
truita o amanida. Ens aporta un alt 
contingut en sals minerals i vitami-
nes A, B, C, E i K. El suc espremut 
de la planta fresca té grans propie-
tats diürètiques. 

La verdolaga (Portulaca oleracea) 
és una herba molt comuna que 
entapissa les parcel·les d’horts 
amb sòls fèrtils, erms i marges de 
camins, i és un gran aliment i noble 
medicina, rica font d’àcids grassos 
omega 3. La podem consumir crua 
a les amanides per aprofitar-ne tot 
el potencial diürètic i vitamínic. 
Rica en minerals, vitamina C i fibra, 
esdevé un bon complement per a 
la dieta, sempre consumida amb 
moderació, perquè conté oxalats 
càlcics, tal com succeeix amb els 
espinacs, les bledes o la remolatxa.    

El plantatge gros (Plantago major) 
viu a les gespes, en indrets ruderals 
freqüentats i trepitjats arreu dels 

Països Catalans, i en podem consu-
mir les fulles joves com a verdura o 
per fer-ne amanides. També podem 
assecar les fulles i esmicolar-les per 
fer-ne infusió per alleujar els símp-
tomes del refredat i desinflamar la 
cavitat bucal i la gola. 

El fonoll (Foeniculum vulgare) el 
trobem distribuït als erms i a les 
vores dels camins. N’aprofitem les 
fulles, els brots tendres, les flors, els 
fruits i l’arrel; totes les parts de la 
planta ofereixen múltiples usos. Els 
brots tendres i les fulles s’afegeixen 
crus a les amanides, i cuits a les 
sopes i a les barreges amb altres 
verdures. Els fruits, els fem servir 
per condimentar infinitat de postres 
i preparar infusions digestives, anti-
inflamatòries i refrescants. 

El romaní (Rosmarinus officinalis), 
que juntament amb la farigola és 
probablement la planta medicinal 
més ben coneguda, el podem trobar 
ben distribuït en diversos indrets 
del bosc mediterrani. És un condi-
ment fantàstic, ja que combina bé 
amb les sopes i cremes de verdures, 
els plats de carn, els bolets, els for-
matges i la mel. És un aromatitzant 
excel·lent per als olis i els vinagres, 
i és un component de la ratafia. A 
més, totes les parts de la planta són 
estimulants, digestives, diürètiques 
i antisèptiques.  

Altres plantes amb alguna propietat 
interessant que podem trobar fàcil-
ment pels voltants de Quart són la 
rosella, el roser de pastor, la farigola, 
l’hipèric, l’esparreguera, l’heura, les 
violetes, el galzeran, el card marià, 
la camamilla, el saüc, l’arç blanc, 
etc. Referent a fruits silvestres que 
podem trobar amb facilitat als 
boscos i brolles del municipi, hi ha 
les cireres d’arboç, els aranyons, les 
mores, els pinyons i els fruits del lle-
doner. En un món immens sempre 
ens quedaran coses per descobrir, 
i això ens passa amb les plantes i les 
seves propietats. 

La recol·lecció de plantes per al seu 
ús alimentari i medicinal sempre s’ha 
de fer de la manera més respectuosa 
i sostenible amb l’hàbitat natural. Po-
dem recol·lectar una planta sempre 
que l’espècie en qüestió no estigui 
protegida o no hi hagi restriccions ni 
normatives a la zona, i n’hi hagi en 
abundància i no estiguem generant 
un impacte negatiu a l’indret. També 
és molt important agafar-ne només 
la quantitat justa i necessària; és a dir, 
autolimitar-nos a l’hora de procedir 
a la recol·lecció i endur-nos a casa 
quantitats modestes per al consum 
propi que necessitem. 

Verdolaga  Portulaca oleracea

Aranyoner  Prunus spinosa

Cirerer d'arboç Arbutus unedo

Dent de lleó Taraxacum officinalis

Adrià Compte

Amb prou 
feines 
aprofitem 
el 5% de tots 
els aliments 
silvestres"
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Pau Taberner

ConCiència
Nancy Johnson
gelat per a tothom

Nancy Maria Donaldson Johnson 1794-1890 Washington D. C

Amb aquest estiu ja superat, segur que a la vostra 
memòria encara hi teniu algun instant on us visualitzeu 
menjant un gelat. Bé, doncs aquest aliment tan comú 
per a nosaltres, va ser durant molt de temps un produc-
te de luxe com el caviar si no hagués estat per la nostra 
protagonista d’avui, la Nancy Johnson.

Malgrat la seva aparent senzillesa, el gelat és un bon 
exemple de sistema fisicoquímic força complex. D’en-
trada, pot ser difícil de creure que el gelat pugui ser tan 
complicat de fer. Al cap i a la fi, es compon essencial-
ment de tres ingredients bàsics: llet, nata i sucre. Tan 
complexa pot ser realment la barreja de tres ingre-
dients? La resposta és: Sí, molt! 

El gelat és un tipus d'emulsió, una combinació de 
greix i aigua; dues substàncies que normalment no 
es barregen sense separar-se (figura 1). Tanmateix, 
aquesta separació no es produeix al gelat. Per què? 
L’explicació la trobem en la presència d’un tercer pro-
tagonista, les proteïnes.

Les proteïnes de la llet o de la nata s'adhereixen a la su-
perfície d'aquestes gotes de greix, creant una membra-
na fina (figura 1). Aquesta membrana de molècules de 
proteïnes ajuda a evitar que les gotes de greix tornin a 
fusionar-se en gotes més grans. Gràcies a les proteïnes, 
les gotes de greix es converteixen en petites partícules 
carregades amb el mateix signe que en rebutjar-se, no 
s’ajunten i es mantenen en suspensió en el si de l’aigua 
de la llet de forma homogènia.

El quart ingredient del gelat és l’aire (figura 1). L’aire? 
Sí, l’aire que respirem. Si es congelés aquesta barreja 
d’aigua-proteïna-greix sense afegir aire, el gelat seria 
immenjable, ja que el seu aspecte seria de gran glaçó 
de gel dur i massís que seria impossible mastegar. Per 
evitar que la barreja es converteixi en un glaçó, es ne-

cessita que el procés de congelació vagi acompanyat 
d’una constant agitació que incorpori aire dins de la 
massa a mesura que es va congelant.

A principis del segle XIX, aquesta era la principal 
dificultat a l’hora d’elaborar gelats. Per aconseguir una 
textura cremosa calia remenar manualment tota l’esto-
na. Com a conseqüència d’això, els costos de producció 
eren elevats i el producte esdevenia car i, per tant, úni-
cament accessible a persones de llars benestants.

Nancy Maria Donaldson Johnson, nascuda el 1795 als 
Estats Units, va inventar una màquina que anava re-
menant la barreja amb una espàtula mentre es produïa 
la congelació. D’aquesta manera, s’evitava la formació 
d’un bloc de gel, ja que s’incorporava aire a la massa 
mentre en aquesta s’anaven produint petits cristalls de 
gel. Per reduir la creixent resistència de la pala a l’hora 
de barrejar, a mesura que el líquid s’anava congelant, 
va dissenyar una pala perforada que, al mateix temps, 
maximitzava la incorporació d’aire. Nancy va patentar 
l’invent amb el codi US3254A, però al no tenir diners 
suficients per comercialitzar la màquina, va vendre els 
drets a William Young per dos-cents dòlars.

Aquest invent va revolucionar la indústria del gelat. Els 
costos baixaren, es tornà un producte més popular i va 
propiciar que a la dècada del 1850 apareguessin les pri-
meres gelateries als carrers i places de pobles i ciutats. 

Cristall de gel

Bombolla d'aire

Gota de greix

Proteïna

Figura 1. Estructura fisicoquímica del gelat. 
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Arxiu històric
Ballada de sardanes en la inauguració del camp de futbol.
Juliol de 1981



31
30

Coneix 
les Gavarres
Ca n'Estivalca

Segueix-nos al compte de l’App 
Wikiloc a l’usuari Revistacelre per 
poder seguir aquesta ruta

En el següent codi QR pots accedir 
directament a aquesta ruta.

Can Vinyoles1

Pla de Llagostera2

Can Salgueda 3

Can Salgueda Vell4

Plaça de Sant Joan5

Montigalar6

Ca n’Estivalca 7

15 km 530 m 530 m 439 m 243 m
243 m

0 5 10 15km

439m

Ruta circular
 

Tornem al cim del municipi de 
Quart i aquesta vegada visitarem 
les masies que hi apareixen als 
nuclis de Sant Mateu de Montnegre 
i Montnegre.

No fa gaires anys, la població del 
nostre municipi vivia dispersa entre 
els boscos que actualment es 
troben plens de camins, vegetació 
i de tant en tant, alguna antiga casa 
abandonada. Les masies de pagès 
eren una forma de vida lligada a 
l'entorn i proporcionaven tot el 
que les persones necessitaven 
per sobreviure: camps de conreus, 
horts, pastures, bestiar, aviram, 
llenya... Amb l'augment del sector 
terciari i de la industrialització, 
moltes d'aquestes grans cases 
de pagès van ser abandonades. 
Però a hores d'ara, i dins la vila, 

n’hi apareixen algunes que s'han 
repoblat i reconstruït. La ruta 
número 115 d'aquest número 
indaga per cases de pagès que 
es troben més properes als nuclis 
de Sant Mateu de Montnegre i 
Montnegre. N'hi ha de deshabitades 
però d'altres plenes de vida. Agafeu 
calçat còmode que els esbarzers 
guanyen terreny amb rapidesa.

En el recorregut començarem per 
Can Vinyoles, ubicada al costat del 
puig i de la colònia de cases que 
porta el seu nom. El mas, ubicat 
a la divisòria d'aigües entre la Vall 
Fetgera i la Vall de Can Morató, 
es veu des de molts punts del 
municipi. Deixem Can Vinyoles         
i la ruta descendeix cap al Puig de 
Masmontalt i en direcció a la Vall 
Fetgera fins a trobar Cal Soldat, 

un petit mas idíl·lic del que ja hem 
parlat en altres números de la 
revista. Continuem amb el traçat 
que s'enfila altre cop cap a la 
carena entre Sant Mateu i el santuari 
dels Àngels, on s'arriba al Pla de 
Llagostera. És des d'aquest punt on 
canviarem de vessant de muntanya 
per anar a buscar els dos masos de 
Can Salgueda: primer ens trobarem 
Can Salgueda Nou, i després, Can 
Salgueda Vell. El camí arriba fins 
a la vall del riu Rissec, a un espai 
anomenat Plana Matera. En aquest 
punt només hi ha l'opció de pujar 
i la direcció és cap al Montigalar. 
La pujada pronunciada ens portarà 
directe cap a l'encreuament de la 
Plaça de Sant Joan, on ens quedarà 
el Montigalar a tocar. La tornada 
fàcil i ja amb tota la feina feta serà 
una passejada.

1

2 3

4

7

65

Andreu Cufí
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Viu a Quart
ESDEVENIMENTS 
CULTURALS

Torna la Festa 
de l’Alquímia
S'acaba el mes d'octubre i torna la 
Festa de l'Alquímia, una celebració 
que convida a viure la màgia i el mis-
teri de l'alquímia durant la vigília de 
Tots Sants (en la nit de Halloween).

Aquesta segona edició, però, es va 
redimensionar per adaptar-la al fet 
que enguany el 31 d'octubre era un 
dia laboral.

Per aquest motiu, la festa no va 
comptar amb la seva part de fira i les 
activitats es varen concentraran a la 
tarda. De fet, enguany es van mante-
nir tres de les activitats que en l'edició 
2021 van tenir més èxit.

Per una banda, es va realitzar el ja tra-
dicional ‘Crit o confit’ (Trick or treat). 
A partir de les sis de la tarda, els in-
fants van poder passar per les prop de 
quaranta cases col·laboradores de tot 
el municipi. Els carrers es van omplir, 
un any més, d’infants disfressats a la 
recerca de llaminadures. Enguany, 
l’Ajuntament de Quart ha fet una 
aportació de caramels per ajudar a les 
llars participants, a les quals volem 
agrair molt la seva col·laboració.

A la mateixa hora es va iniciar 
també el Zombie Hunter, un joc 
de rol ambientat en la temàtica de 
Halloween. Aquesta activitat estava 
dirigida a adults i majors de dotze 
anys. Finalment, al voltant de 160 
persones, tant de Quart com dels 
pobles veïns (Girona, Cassà de la 
Selva, Fornells de la Selva, Aigua-
viva o Salt, entre d’altres) van viure 
aquesta experiència ‘terrorífica’ 
que es va desenvolupar al Bosc 
de Can Ferriol. 

La jornada va finalitzar amb un 
sopar de Halloween al Local Social 
de Quart, amb més de 300 assis-
tents. L’acte va estar amenitzat amb 
la música del discjòquei quartenc 
Deejay Juampi.

Des de l’Ajuntament de Quart 
volem agrair a totes les persones 
que hi van assistir, a aquelles que 
van col·laborar d’alguna manera en 
l’acte i, principalment, a les cases 
col·laboradores i a Quart de Festa, 
la comissió de festes del municipi, 
pel seu gran esforç desinteressat!

Celebrem la 
Castanyada a Quart!

El dissabte 29 d’octubre a la tarda 
també es va realitzar al poble la 
tradicional Castanyada.

El Local Social de Quart es va 
omplir de famílies que van riure    
i gaudir amb l’actuació ‘Quina cas-
tanya!’ a càrrec de la companyia 
La Minúscula.

Un cop finalitzada l’actuació, totes les 
persones assistents van poder tastar 
castanyes amb les paperines que 
repartien les persones voluntàries.

Els volem agrair la seva col·labo-
ració, també a totes les persones 
participants i a la comissió de festes 
Quart de Festa!

Segona edició 
de les jornades Terra 
i Gastronomia

Per segon any consecutiu, te-
rrissa i gastronomia es van unir 
en les jornades ‘Terra i Gastro-
nomia’, una iniciativa endegada 
per l’Ajuntament de Quart que 
enguany també ha comptat amb 
la col·laboració de l’Escola d’Hos-
taleria i Turisme de Girona.

En aquesta edició, que va tenir lloc 
durant tot el mes d’octubre, es pre-
tenia avançar cap a la professiona-
lització en l’àmbit de la restauració 
gràcies a la participació de l’Escola, 
alhora que es mantenien els seus 

principals objectius: promocionar 
el teixit de restauradors i restaura-
dores del municipi a través de l’ús 
de la terrissa i donar a conèixer a la 
ciutadania aquesta tipologia de cui-
na saludable, saborosa i sostenible. 
Aquesta edició de ‘Terra i Gastrono-
mia’ va torn 
ar a englobar:

• Cicle gastronòmic per a restau-
rants i establiments de cuina 
de Quart (durant tot el mes 
d’octubre)

• Dia de l’oller ‘Josep Mestres’ 
(dissabte 22 d’octubre)

Així mateix, el divendres 21 d’octu-
bre, es va realitzar a l’Escola d’Hos-
taleria i Turisme de Girona una 
sessió formativa sobre la cuina del 
territori i dels vins macerats amb 
terrissa a càrrec del sommelier Fe-
rran Vila i d’un professor de l’Escola 
d’Hostaleria especialista en aquesta 
tipologia de cuina. La formació, que 
va comptar també amb el suport 
de la Diputació de Girona, estava 
dirigida principalment a restaura-
dors/es professionals i a l’alumnat 
de l’Escola d’Hostaleria.

A més, a finals de novembre tam-
bé es realitzarà ‘Quart, Artesania 
de la Terra’, una activitat coorga-
nitzada amb el Consorci Gavarres 
i la col·laboració de l’Associació de 
Terrissers de Quart.

Durant tres dissabtes consecutius, a 
finals de novembre i inicis de desem-
bre, es realitzaran aquestes sessions 
en les que es donarà a conèixer la 
terrissa negra de Quart a través de la 
visita a l’obrador de can Bonadona, 
únic del municipi on es realitza la 
ceràmica negre, i es farà la visita guia-
da al Museu de la Terrissa de Quart, 
que obrirà les seves portes per a l’oca-
sió. A més, al finalitzar es realitzarà un 

petit tast del Plat Terrisser 2022.
Cicle gastronòmic per a restaurants 
i establiments de cuina de Quart

Un total de nou establiments de 
restauració del municipi, quatre més 
que en l’edició de 2021, van oferir 
la seva adaptació del Plat Terrisser 
2022: la cassola bosquetana. Es 
tracta d’una recepta històrica de la 
comarca del Gironès; recuperada 
pel divulgador cultural especialitzat 
en gastronomia històrica, Pep Vila, 
escollida per les entitats socials del 
municipi (Amb Ulls de Dona, Dones 
de Palol d’Onyar i Llar de jubilats de 
Quart) i adaptada al present per Jordi 
Parés, cuiner i professor de l’Escola 
d’Hostaleria i Turisme de Girona.

Més de 300 plats terrissers s’han 
servit entre el restaurant de l’Escola 
d’Hostaleria i Turisme de Girona 
i els establiments quartencs: Can 
Mascort, Bar Màlaga, Cal Ferrer 
Vell, Quart Plat, La Bòbila, L’Atuell, 
Nou Quart, Ca l’Àngel i el Restau-
rant Arrels.

Totes les persones que van tastar 
el plat, van poder omplir una 
butlleta per entrar al sorteig d’un 
àpat gratuït per a dues persones. 
En breu es coneixerà el nom de les 
9 persones guanyadores!

Desitgem que us hagi agradat la re-
cepta i volem agrair la col·laboració 
de tots els establiments participants!

Dia de l’Oller 2022

L’acte més rellevant de les jornades 
‘Terra i Gastronomia’ va continuar 
essent el Dia de l’Oller, Josep 
Mestres, que va tenir lloc el 22 
d’octubre, dedicat a destacar 
l’ofici d’oller i al record del mestre 
terrissaire Josep Mestres, el qual 

va dedicar la seva trajectòria vital a 
impulsar i promocionar aquest ofici 
tradicional i artesanal. En aquest 
dia, es varen dur a terme diverses 
activitats que van voler apropar el 
món de la cuina en terrissa i l’ofici 
d’oller a persones de totes les edats.

Gimcana ‘Terricuina Adventure’

La jornada es va iniciar a les 10 del 
matí amb la gimcana ‘Terricuina 
Adventure 2022’, una divertida 
activitat en família que barrejava 
esport, cultura i tradició. Deu equips, 
formats entre 8 i 10 participants, 
van recórrer els carrers del poble 
a la recerca dels 6 reptes que els 
durien a la prova final. Per fer-ho, 
estaven ajudats d'un mapa que van 
aconseguir gràcies al repte inicial: 
el trenca olles!

Finalment, els guanyadors de la 
gimcana varen ser, en primer lloc, 
l'equip dels Cavalls; en segon lloc, 
el dels investigadors i, en tercer lloc, 
els Guerrers de Quart! Tanmateix, 
tots els equips van ser els vencedors 
d'aquestes proves que combinàven 
jocs tradicionals, tast gastronòmic 
i recerca per l'entorn amb activitats 
d'agilitat, rapidesa i coneixement 
amb el Passaparaula!

La nostra enhorabona a tots els 
equips participants, a totes les 
persones voluntàries, i a les tres 
entitats col·laboradores: Amb Ulls de 
Dona, Dones de Palol d'Onyar i Llar 
de Jubilats! Esperem veure-us el 2023!

A més, també agraïm a Bicentury, 
que va col·laborar amb el detall de 
tots els equips.

Dinar popular del Plat 
Terrisser 2022

El dia va continuar amb el dinar 
popular del Plat Terrisser 2022, la 
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cassola bosquetana. Gràcies a les 
entitats Amb Ulls de Dona, Dones de 
Palol d'Onyar i Llar de Jubilats, prop 
de 150 persones varen poder gaudir 
d'aquest plat històric, descobert pel 
divulgador cultural especialitzat 
en gastronomia històrica, Pep Vila, 
i dut al present gràcies a l'Escola 
d'Hostaleria i Turisme de Girona.

Agraïm la col·laboració de les 
entitats, els voluntaris, Quart Plat, 
i a la parada del Mercat de Quart, 
fruites i verdures Saúl, per la seva 
aportació desinteressada de fruita, 
l'excedent del qual va ser donat al 
Banc d'Aliments de Quart.

Taller infantil de manualitats

La següent activitat programada 
va ser el taller de manualitats amb 
fang a càrrec de l'Associació Cultural 
Cocu, una sessió dirigida als infants 
que pretenia connectar els infants 
amb la terra, la naturai la cuina amb 
zones d'experimentació amb el fang, 
d'estampació amb elements naturals 
i de creació d'atuells de cuina.

Concert de Cloenda

La següent activitat programada 
va ser el taller de manualitats 
amb fang a càrrec de l'Associació 
Cultural Cocu, una sessió dirigida 
als infants que pretenia connectar-
los amb la terra, la natura i la cuina 
a través de zones d'experimentació 
amb fang, amb estampació amb 
elements naturals i de creació 
d'atuells de cuina.

Desitgem que gaudíssiu del 
Dia de l'Oller!

S’inicien les activitats 
municipals del curs 
2022-23

Al mes d’octubre també es varen 
iniciar les activitats culturals muni-
cipals, que es troben recollides tant 
en l’apartat agenda del portal web 
de l’Ajuntament de Quart com en 
el llibret d’activitats.

Aquest trimestre es realitzen acti-
vitats culturals que es repeteixen, 
com són les sessions de Bibliojocs, 
els tallers d'escriptura i el club de 
lectura; celebracions especials, 
com és el cas de ‘Terra i Gastro-
nomia’, la Castanyada, la festa 
de l'Alquímia o les activitats de 
Nadal, i també s'hi descobreixen 
algunes novetats!

S'inicien, enguany, les sessions de 
conta-contes a càrrec de l'associació 
Quart i Acció, tant per a nadons com 
per a infants i famílies, i diverses 
activitats relacionades amb el món 
del cinema. Per als més menuts, 
s'ha organitzat un cinefòrum per 
a famílies en el que, després de la 
projecció d'una pel·lícula, es reco-
manaran llibres infantils relacionats 
amb cada temàtica. Per als i les joves 
del municipi, s'ha impulsat la Nit 
Jove, unes sessions de cinema, amb 
projeccions adaptades a la seva edat, 
acompanyades de crispetes.

I, finalment, en col·laboració amb 
el Museu del Cinema de Giro-
na, s'iniciarà el cicle ‘Escriure al 
cinema. Escriptors i escriptores a 
la gran pantalla’. En aquest cicle, 
que constarà de quatre sessions, 
els protagonistes seran tant els 
escriptors i les escriptores com els 
fets i les vicissituds que aquests 
passen en el seu procés de creació 
literària. A més, el programador 
d'activitats del Museu del Cinema 

de Girona, Jordi Daroca Costa, en 
serà el presentador i moderador.
Així mateix, enguany també s’ha 
realitzat el llibret d’activitats del 
municipi de Quart amb un ampli 
llistat d’activitats regulars que es 
duen a terme al municipi, algunes 
d’elles organitzades pel mateix 
ajuntament, i moltes d’altres pro-
gramades amb molta il·lusió gràcies 
a la magnífica labor que realitzen 
les entitats quartenques.

En aquest llibret s’hi recullen, 
doncs, tallers, cursos i activitats 
esportives en un format breu que 
esperem que resulti pràctic i còmo-
de. A través de les entitats, es pot 
ampliar la informació sobre cada 
una d'elles, sobre noves activitats, 
o bé fer-ne les inscripcions.

PROJECTES

Un municipi amb 
el Celrè com a eix 
vertebrador

El Celrè és un afluent del riu 
Onyar que, des del seu inici fins la 
seva fi, flueix pel terme municipal 
de Quart. Malgrat la importància 
d’aquest element natural, que, a 
més, discorre pel centre del nucli 
de Quart, el poble ha anat creixent 
donant-li l’esquena. Per aquest 
motiu, des de les àrees d’urbanis-
me i medi ambient s’ha plantejat 
retornar-li el seu paper cabdal 
com a eix vertebrador i connector 
del municipi, proposant transfor-
mant-lo en una zona verda-blava.

L’objectiu principal és tornar a 
apropar el Celrè als ciutadans i a 
les ciutadanes, fent-lo accessible 

a totes les persones; millorant-ne 
la connectivitat entre l’Onyar, les 
Gavarres i els equipaments i carrers 
de Quart, i convertint-lo en un parc 
fluvial amb usos socials però que, 
alhora, contribueixi a la millora de 
la biodiversitat.

Amb aquestes directrius l’Estudi 
Martí Franch (EMF), especialitzat 
en arquitectura en el paisatge, ha 
desenvolupat un estudi paisatgís-
tic per establir una infraestruc-
tura verda multifuncional al seu 
voltant. Aquest estudi, aprovat 
inicialment per unanimitat a la 
sessió plenària del consistori del 
mes de setembre d’aquest 2022, 
pretén ser un pla director que 
serveixi de full de ruta per a les 
futures actuacions que es facin al 
voltant d’aquest element natural.

Un parc fluvial dividit 
en set trams

Les actuacions proposades a l’estu-
di tenen com a denominador comú 
ser poc intervencionistes amb el 
medi natural, a través de maneres 
híbrides entre els sistemes ecolò-
gics i construccions culturals de 
qualitat, i amb espais multifun-
cionals que el converteixin en el 
major equipament públic de Quart.

Al llarg dels seus 1.250 metres, el 
parc fluvial vol separar clarament 
les seves ribes entre l’”ús públic”, 
a una banda, i l’”àmbit refugi” amb 
prioritat de preservació de la flora 
i la fauna del riu, a l’altre.

A més, l’estudi proposa dividir les 
actuacions en set trams diferen-
ciats al llarg del riu, tres dels quals 
passen pel centre de la vila, amb 
un passeig fluvial, corriols, portes 
d’accés amb informació, prats 
oberts i espais de refugi i jardins 
fluvials, entre d’altres.

S’inauguren les 
millores de l’espai 
de dol gestacional, 
perinatal i neonatal

El 17 d'octubre va tenir lloc l'acte 
commemoratiu del Dia Interna-
cional del dol gestacional, per-
inatal i neonatal de Quart, que 
anualment es porta a terme cada 
15 d’octubre arreu del món.

En l'acte, que es va fer davant del 
cementiri municipal de Quart, hi 
van participar el regidor de Salut 
de l'Ajuntament de Quart, Josep 
Roura, i la regidora d'Igualtat de 
l'Ajuntament de Quart, Sílvia Vidal. 
A més, també van participar-hi 
representants de les entitats socials 
de Quart: Amb Ulls de Dona i Do-
nes de Palol d'Onyar, així com de 
diverses entitats vinculades amb el 
dol perinatal com, per exemple,  
A contractor i Bressols.

Enguany, l'Ajuntament de Quart 
ha volgut refermar el compromís 
amb aquesta realitat, que moltes 
famílies pateixen en silenci. Per 
això, ahir es va inaugurar una pla-
ca i un mural que millorarà l'espai 
físic destinat al dol de les famílies, 
davant del cementiri municipal. 

Durant l'acte, membres de la Coral 
Santa Margarida de Quart, van 
interpretar una cançó dedicada a 
les famílies que han patit i pateixen 
aquest tipus de dol i, posteriorment, 
cada persona present a l'acte va di-
positar una rosa blanca al peu de la 
placa, en record als nadons estel.

 

BREUS

Bus de nit per anar a 
les Fires de Sant Narcís

A partir del 28 d'octubre es va ini-
ciar un any més la Ruta 7, el bus de 
nit que porta el veünat de Llagos-
tera, Cassà de la Selva, Llambilles          
i Quart a les Fires de Girona.

Aquesta línia, la Ruta 7, facilita el 
transport nocturn a Fires els dies 
28, 29, 30 i 31 d'octubre i els dies 
4 i 5 de novembre.

La línia tenia una hora d'anada i sis 
de tornada entre les deu de la nit       
i les set del matí.

Es tracta d’un servei gestionat pel 
Consell Comarcal del Gironès en 
coordinació amb els ajuntaments 
de la comarca del Gironès i la 
col·laboració de la Direcció General 
de Joventut del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de 
 la Generalitat de Catalunya.

Que no t’aturin les 
noves tecnologies!

El Consell Comarcal del Gironès ha 
iniciat enguany, per primera vegada, 
el Pla de digitalització del Gironès 
per impulsar les noves tecnologies 
i la seva modernització entre els 
municipis del territori gironí.

En aquest Pla es preveu la realitza-
ció de diferents accions vinculades 
amb les TIC (Tecnologies de la In-
formació i la Comunicació) a través 
de tallers i accions formatives.
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Amb Ulls de Dona 
i Dones Palol d'Onyar 

Receptari
La crema 
de Carbassa

Des de les associacions Amb Ulls de Dona i Dones Palol d'Onyar tenim 
moltes ganes de començar aquest nou apartat dins la revista municipal del 
municipi de Quart.

Les dues associacions ens hem unit per portar-vos a cada número un plat 
tradicional de la cuina que sempre s'ha fet a les llars quartenques. Tradicio-
nal d'aquí o d'allà, seran plats que ens recordaran moments de les nostres 
vides i esdevindran una font d'inspiració per algun dia on no hi hagi idees.
Aquest primer apartat el comencem amb una recepta fàcil de fer i apte pel 
temps de tardor que se'ns presenta: La crema de Carbassa

Comencem!
El primer que s'haurà de fer és tallar la ceba i els porros a porcions petites, 
aproximadament de la mida d'un centímetre i les posarem dins una olla 
amb oli d'oliva per tal de sofregir la ceba a foc lent (en castellà ‘pochar’). Un 
cop aquesta ceba s'hagi enrossit i el seu color blanc hagi desaparegut, hi 
abocarem el got de vi sec. Amb paciència, deixarem que l'alcohol utilitzat 
s'evapori del conjunt de bulbs de l'olla i posteriorment, incorporarem el 
quilogram i mig de carbassa (prèviament tallada).

Aproximadament deu minuts més tard i després que s'hagi amarat la car-
bassa amb la ceba i el porro, s'abocarà el caldo (de verdures o de pollastre). 
Es corregirà de sal i s'afegirà pebre i nou moscada. El següent pas és esperar 
que el conjunt d'aliments arrenquin el bull fins que la carbassa es trobi 
completament feta.

I ja quasi estem! Quan la carbassa estigui cuita, amb un processador d'ali-
ments triturarem el conjunt, uns tres minuts aproximadament. Juntament 
amb un raig d'oli, la crema de carbassa estarà a punt per servir.

L'últim consell. Si voleu quedar com autèntiques i autèntics professionals 
culinaris, s'hi poden afegir guarniments: talls de formatge, porcions de 
pernil salat, o daus de pa torrat fregit!

Ingredients
1,5kg de carbassa neta
2 porros
1 ceba
1 got de vi 
(Vi sec, a preferir)
1 litre de caldo de pollastre 
o de verdura 
(segons la preferència)
100 cl d'oli oliva per emulsionar 
la crema
Salt, pebre i nou moscada.

L’Ajuntament de Quart ha decidit 
formar-ne part i, al llarg de l'any, es 
duran a terme al municipi diferents 
tallers gratuïts en aquest àmbit.

El primer d'ells es va fer el diven-
dres 14 d'octubre i va estar especial-
ment dirigida a la gent gran.

En concret, va ser una sessió 
informativa i formativa sobre els 
telèfons mòbils i les aplicacions 
que s'hi poden utilitzar. En ell s'hi 
varen desenvolupar les competèn-
cies bàsiques necessàries per al seu 
ús: videotrucades, correus electrò-
nics, xarxes socials, aplicacions, 
entre d'altres.

Futurament es realitzaran
més sessions!

S’amplia la franja 
d’edat per obtenir 
la subvenció de la 
targeta ATM Jove

A partir d'ara, el jovent de 13 anys del 
municipi ja pot demanar la subven-
ció de la targeta ATM per a joves!

L’Ajuntament de Quart també els 
subvenciona gratuïtament el 50% 
del valor de la T-10 (10 viatges de la 
zona 1) de l'Autoritat Territorial de 
la Mobilitat (ATM).

Fins ara, la subvenció era de 14 a 
18 anys. Tanmateix, i a petició de 

diversos veïns i veïnes del poble, s'ha 
fet aquesta ampliació.

El motiu és que l'Àrea de Girona de 
l'ATM ofereix gratuïtament el títol de 
transport a menors fins a 12 anys. Per 
això, l'edat dels 13 anys no quedava 
recollida en cap d'ambdues iniciatives.

Que no t’aturin les 
noves tecnologies!
 
Aquesta tardor la biblioteca munici-
pal Miquel Pairolí de Quart ha anat 
ampliant el seu banc de llibres amb 
diverses novetats.

Hi trobareu:

• La darrera novel·la de Xevi Sala, 
'On hi hagi por', una intriga 
sobre exorcismes ambientada en 
escenaris gironins (Columna)

• El còmic sobre la vida de 
l'arquitecte Rafael Masó, amb guió 
de Josep Pastells i dibuixos d'Iván 
García (Llibres del Segle)

• La reedició de l'assaig de Miquel 
Pairolí 'Geografia íntima de Josep 
Pla' (Editorial Gavarres)

• 'Mirades', un aplec d'articles de 
l'autor quartenc i Lluís Freixas 
sobre les Gavarres i el seu paisatge 
(Editorial Gavarres);

• 'Amb gust de sal', obra 
autobiogràfica (2016) de 

Bonaventura Ansón (1945-2021), 
artista tossenc que va residir 
i exposar a Quart

Joaquim Vilar i Sais 
visita la biblioteca 
Miquel Pairolí

Ens ha visitat a la Biblioteca el poeta 
i activista cultural Joaquim Vilar 
i Sais, que ens ha fet obsequi de les 
seves darreres obres, en societat amb 
Pep Vila, sobre Josep Bota-Gibert 
i Carles Bosch de la Trinxeria, uns 
llibres que ja formen part de la nos-
tra col·lecció local. Quim, la nostra 
enhorabona per aquests treballs i el 
nostre agraïment per la teva apor-
tació, passada, present i futura, al 
patrimoni literari del poble.
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Contes
engrunats
Les goges 
del molí d’en Rigau
Hi havia una vegada un molí fariner que tenia una bas-
sa molt gran i profunda. Aquest molí encara el podem 
veure al costat del Celrè que és una riera important 
perquè és una font de rondalles i llegendes: de dia, les 
fades hi esmorzem amb engrunes de veritat i de nit 
amb engrunes de poesia. 

Aquest molí, que és el Molí d’en Rigau, a hores d’ara ja 
no va, i les parets que li queden, no cauen perquè les 
aguanten els arbres. La bassa que emmagatzemava l’ai-
gua que feia voltar les pedres del molí sí que ha quedat 
sencera, i mirar-la és un espectacle.

Diu la llegenda que la construcció del Molí va ser un 
tracte entre en Rigau, que era pobre, i les dones d’aigua 
que vivien a les fonts del Celrè i no tenien cap gorga 
prou profunda per banyar-s’hi les nits de lluna plena. 
Elles ajudarien a fer la bassa i el molí, i ell escoltaria el 
blat i faria la farina. I s’estaria tancat al molí a les nits, 
dormint com un soc i sense guipar ni per la porta ni per 
la finestra quan elles hi fossin. I es quedaria la moltura.

Fet el tracte, les goges acostumades a cosir i a cantar 
van ser molt diligents i es van empescar la manera 
de fer arribar l’aigua del riu a la bassa que queda més 
amunt de la riera, perquè l’aigua -com sabeu- no va mai 
amunt sinó avall que fa baixada. 

En un punt alt van fer una resclosa al llit del Celrè amb 
una porta que pujava i baixava, una mina amb un gran 
forat vertical, i un aqüeducte amb un pont. Quan faltava 
aigua al molí, pujaven la comporta. Quan la bassa era 
plena o baixava massa aigua pel riu, la baixaven. I a la 
nit tot eren banys i roba blanca estesa. Si la comporta 
estava tancada, s’entaforaven a la mina pel forat vertical, 
i del forat a l’aqüeducte, i de l’aqüeducte a la bassa, i de la 
bassa al riu. I vinga balls i cançons i alegria…

Les coses bones no duren sempre -ja sabeu que les 
fades tenen la capacitat d’observar el destí dels éssers 
humans però no pas de canviar-lo- i un cop que en 
Rigau no es va poder estar de mirar-les quan es ban-
yaven a la bassa una nit d’estiu calorosa, les goges es 
van enfadar i, trencat el tracte, se’n van anar i el molí va 
anar decandint-se fins a arribar a ser com el veiem ara 
o encara molt pitjor: tan embardissat que no es veia ni 
la bassa.

Fa poques setmanes, casualment, vam trobar exacta-
ment on viuen ara les goges que és un pou que no és un 
pou al costat de can Bruguera. El van construir potser 
fa més de quatre-cents anys al costat d’un torrent que 
baixa des del Castellar. És un biot. Té un brocal baix i 
sempre hi ha aigua i és un lloc molt especial. Un ama-
gatall de fada que un dia visitarem i ja m’ho sabreu dir.

–Avi, i què passarà quan tot s’acabi?
–Doncs passarà que quedaran les fades perquè les 
fades no s’acabaran mai.

La bellesa és un amagatall.
—Byung-Chul HAN

Al meus nets.

Joaquim Vilar

Il·lustració: Il·lustració: Kunsep MJ, 2022

Joaquim Vilar
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Educació

Open day curs 21/22

Som els nens i nenes de 4t i 5è de 
l'escola 9d4t i amb aquest article us 
volem explicar quin tema hem tre-
ballat a l’’Open Day’ d’aquest curs i 
com ens ha anat.

Aquest any, l’’Open Day’ consis-
tia en fer un treball d’investigació 
sobre l’aigua. El nostre repte era: 
què poden fer els quartencs/ques 
per millorar les aigües dels rius més 
propers al municipi amb els diners 
que es gasten omplint les piscines 
que hi ha a tot el poble?

Després de fer un treball d’investi-
gació on hem fet trucades, Google 
forms a les famílies de l’escola, enviat 
correus electrònics, dut a terme 
entrevistes a tècniques de l’Ajunta-
ment…hem descobert que al poble 
de Quart hi ha 213 piscines des de 
l’any 1985 fins a 2022.

Amb aquestes dades hem pogut fer 
els càlculs corresponents i hem esbri-
nat que omplint les piscines es van 
gastar 2.353.769,06€. Llavors vàrem 
calcular com podem repartir aquests 
diners per fer millores als rius del 
voltant del municipi de Quart.

Algunes de les millores que es 
podrien fer amb aquests diners són: 
plantar arbres com els freixes, posar 
cartells que prohibeixin la pesca 
als rius, fer més gorgues o ampliar 
i aprofundir els rius. També hem 
arribat a la conclusió que per estalviar 
aigua i diners, aniria molt millor tenir 
piscines comunitàries.

Volem agrair a totes les persones que 
ens han ajudat a fer aquesta inves-
tigació així com a l’Ajuntament, per 
atendre'ns i animar-nos a escriure 
aquest article.

Escola 
Nou de Quart

Escola Santa 
Margarida 
de Quart

A l’escola també 
reciclem!
Al març del curs passat es va 
començar a Quart el sistema de 
recollida de la brossa anomenat 
porta a porta.

A l’escola també s’aplica i per 
això separem les deixalles en 
diferents recipients.

Els nens i nenes de Cicle Inicial 
hem parlat a classe del significat de 
la paraula reciclar i de la necessitat 
de separar els residus correcta-
ment. A la classe i al pati tenim 
quatre contenidors on llencem les 
deixalles que produïm. Els hem 

dibuixat i hem escrit què va a cada 
lloc. També col·laborem a generar 
menys residus portant l’esmorzar 
en una carmanyola o embolicant-lo 
en envasos reutilitzables i aprofitant 
el paper per les dues cares sempre 
que és possible.

Escola Santa Margarida de Quart

El medi 
ambient és 
cosa de totes 
i tots"
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Pinzellades 
històriques 
El plat Terrisser 2022
Durant el mes d’octubre es duen a 
terme les jornades de cuina en terris-
sa del municipi de Quart, ‘Terra
i Gastronomia’.

A cada una de les seves edicions hi 
ha un element que vertebra totes les 
activitats: el Plat Terrisser. Es tracta 
d’una recepta que varia en cada 
edició i que té com a denominador 
comú que es cuina amb atuells de 
fang i que procedeix d’una recepta 
històrica del territori.

Enguany, el Plat Terrisser 2022 ha 
sorgit d’una recepta recuperada pel 
divulgador cultural especialitzat 
en gastronomia històrica, Pep Vila; 
escollida per les entitats socials del 
municipi (Amb Ulls de Dona, Dones 
de Palol d’Onyar i Llar de jubilats de 
Quart) i adaptada al present per Jordi 
Parés, cuiner i professor de l’Escola 
d’Hostaleria i Turisme de Girona.

El Plat Terrisser 2022 és la cassola 
bosquetana. Es tracta d’un ros-
tit de carn amb verdures que les 
persones que treballaven al bosc, 
principalment els capatassos, s’en-
duien per dinar en dies especials. 
Algunes de les tasques principals 
que realitzaven eren treure el suro 
de les alzines de les Gavarres i dur-
les a les indústries de Cassà de la 
Selva i de Llagostera.

L’Escola d’Hostaleria i Turisme de 
Girona l’ha adaptat a aquesta època 
i estació de l’any afegint-li, per 
exemple, els bolets de temporada                   
i algunes espècies.

Si voleu conèixer la recepta, per fer-la 
a casa vostra, només heu de seguir els 
següents passos:

Procés
1. Talleu les carns i prepareu-les. 
Salpebreu i enrossiu amb el greix de 
porc i a foc fort en una cassola, primer 
la cansalada i després la resta de carns. 
És molt important que no es cremi.

2. Quan tingueu totes les carns ben 
daurades, les reserveu i hi afegiu 
la ceba, els grans d’all, el pebrot i el 
bitxo. Abaixareu el foc al mínim
i deixareu que es cogui tot bé amb
la canyella i el llorer.

3. Una vegada ben sofregida la verdu-
ra, hi posareu els bolets ben nets i hi 
tornareu a posar la carn prèviament 
daurada. Ho coureu fins que estigui 
ben tou. En cas necessari, podeu afe-
gir-hi unes gotes d’aigua o de brou per 
humitejar-lo i evitar que s’enganxi.

4. Més enllà de mitja cocció hi posa-
reu les patates o altres verdures que 
s’escaigui (ja sigui per temporada o 
per interès propi, etc…).

Variants 
Aquest plat amb el mateix procedi-
ment i canviant el greix per l'oli d’oli-
va i amb molta varietat de verdures 
i bolets, esdevé un rostit de cassola 
boscana vegà. 

Si us atreviu, no dubteu a compar-
tir-ne fotografies del resultat a les 
xarxes socials amb les etiquetes #Pla-
tTerrisser22 i #TerraiGastronomia22!

Cristina Troyano

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

pinzellades.quart@gmail.com

Carns

Sofregit

Complements i aromàtics

Guarnició

Costella de porc

Conill

Botifarra

Cansalada salpebrada

Salsitxes

400 g

400 g

300 g

200 g

300 g

Alls (2,3 u)

Vi ranci

Bolets de temporada

Tomàquet

Tomàquet

Bitxo

Ceba

Conyac

Patates

Pebrots

Pebrots

Llard o oli

Sal, pebre, canyella i llorer

15 g

15 g

300 g

200 g

200 g

q/s g

150 g

150 g

400 g

100 g

100 g

q/s g

q/s g
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Entitats

AFA Nou de Quart
info@afanoudequart.cat

Projecte 'Pati obert'

El pati obert és una iniciativa de l’AFA 9d4t que vol do-
nar resposta a una demanda de mentores i famílies per 
poder gaudir d’una estona d’esbarjo al pati de l’escola 
després de l’horari lectiu i fer-ho amb les garanties 
i condicions necessàries. Des de la inauguració de 
l’escola l’any 2008, de manera espontània i natural, es 
va generar una dinàmica d’ús del pati de l’escola en 
finalitzar l’horari lectiu a la tarda. Famílies i alumnes 
volien compartir una estona més, convertint el pati en 
un espai de socialització únic. Aquest fet va aportar 
molts beneficis perquè va contribuir a refermar, encara 
més, el vincle amb el projecte educatiu del centre i amb 
tota la comunitat educativa (infants, famílies i mestres). 
Mantenir les portes obertes després de l’horari lectiu va 
consolidar el pati com a espai de lleure segur. A més, va 
ser una valuosa oportunitat per a les noves famílies per 
acompanyar els seus fills i filles i donar més eines per 
una adaptació més fàcil i agradable.

Tanmateix, si durant aquesta estona s’hagués produït 
qualsevol incident al pati, la responsabilitat legal hauria 
recaigut en la direcció de l’escola, encara que succeís en 
horari no lectiu i sota la supervisió de les famílies. Per 
aquest motiu, el curs 2017/2018, el Consell Escolar de 
l’escola 9d4t va prioritzar la regulació d’aquest servei. 
Al llarg de l’any, es va fer una recerca sobre el funciona-
ment de patis oberts a altres centres del nostre entorn 
i el curs 2018/2019 es va proposar un projecte que va 
incloure un sistema reglat d’ús del pati i va quedar 
aprovat en l'assemblea general de l’AFA el dia 26 d’oc-
tubre de 2018. En aquesta normativa, la implicació de 
les famílies i responsables de l’alumnat és vital i no pot 
ser una excepció. Cal que, les persones responsables 
majors d’edat de menors, s’involucrin directament en 

el correcte desenvolupament de l’activitat de pati obert 
mitjançant la figura de persones encarregades. Això fa 
que tots i totes siguem conscients del privilegi que és 
poder gaudir d’un espai com el pati obert de la nostra 
escola. Quan les famílies s’involucren personalment en 
una activitat, aquesta esdevé més forta, rica, diversa 
i profitosa pel grup.

Malauradament, la pandèmia va fer que el projecte 
quedés aturat durant dos cursos escolars, del 2020 al 
2022, i ens fés adonar de la necessitat del pati obert com 
a espai de retrobament per a les famílies. Actualment, 
les famílies de l’escola associades a l’AFA ja poden 
tornar a gaudir del pati obert ja que ofereix l’oportunitat 
a les criatures i al món adult d’establir relacions amb 
altres famílies de l’escola i crear vincles de cohesió en 
un entorn segur, tranquil i conegut per la mainada. 

Fundació Oncolliga
Girona

Càncer i salut bucodental 

Segurament heu sentit a parlar de tractaments contra el 
càncer, com la quimioteràpia o la radioteràpia. Aquests 
tractaments s'apliquen depenent del tipus de tumor 
i de la fase de creixement en la qual es trobi. Són teràpies 
imprescindibles per al tractament i la cura de la malaltia, 
però també poden ocasionar alguns efectes secundaris 
que és important tenir en compte.

Les complicacions en la salut bucodental són algunes de 
les més comunes, sobretot per diagnòstics de càncer de 
cap i de coll. Per això, recentment es va celebrar a la seu 
de la Fundació Oncolliga Girona una xerrada informativa 
sobre aquesta temàtica, a càrrec d'Agnès Ministral, odon-
tòloga d'Atenció Primària, i Cristina Cortés, presidenta 
de Dentistes Solidaris. En aquest article recollim les 
principals recomanacions que s'hi van exposar.

Abans de començar el tractament:

Anar a una visita odontològica per fer-se una revisió 
i sanejar la boca.

Com prevenir les patologies orals mentre estem
en tractament:

Càries i sagnat de geniva: Raspallat de dents durant dos 
minuts, 3 cops l'endemà de cada àpat. Utilitzar raspall 
suau i pasta de dents amb alt contingut de fluor (2500 
ppm). Qui rep o ha rebut tractament de radioteràpia a 
cap i coll, no glopejarà amb aigua després del raspallat, 
ni beurà ni menjarà durant 30 minuts, així el fluor podrà 
actuar més estona. Fer servir la cinta dental només un 
cop al dia, preferible al raspallat de la nit.
 
Fer servir els raspalls interproximals de diferents mides 
depenent de l'espai a netejar, mínim un cop al dia.

Fer servir l'irrigador per netejar per sota les pròtesis 
fixes i implants, posar perpendicular al lloc a netejar.

Netejar les pròtesis removibles amb pastilles 
netejadores que venen a la farmàcia.

Netejar la llengua al matí o al vespre amb el netejador 
lingual que venen a la farmàcia.

No prendre begudes ensucrades i fer una dieta en 
pocs sucres.

Glopejar aigua i bicarbonat després de vomitar per 
neutralitzar l'àcid, no raspallar-se les dents fins 15 
minuts després de vomitar.

Mucositis i candidiasis

Fer glopejos d'infusió de camamilla, farigola, una 
culleradeta de bicarbonat i 15 gotes de pròpolis, 3 cops 
l'endemà dels menjars i del raspallat. Qui rep o ha re-
but tractament de radioteràpia a cap i coll, esperarà 30 
minuts després del raspallat per fer aquests glopejos.

Menjar cada dia un iogurt natural sense sucre i l'última 
cullerada deixar-la sobre la llengua una estona; fa de pro-
biòtic i ajuda a restablir l'equilibri de la microbiota oral.

Com tractar les patologies orals que poden aparèixer 
durant el tractament:

Aftes: Col·lutori de clorhexidina 0,05% manteniment, 
col·locar només a sobre de la llaga (afta) amb un aplicador 
per desinfectar-la i a sobre posar-hi gel d'àcid hialurònic. 
Si hi ha moltes aftes, és millor glopejar un minut amb la 
clorhexidina abans de posar el gel d'àcid hialurònic.

Boqueres: Hi ha tres tractaments, a escollir el que vagi 
millor a cada cas:

• Clorhexidina 0,20% gel, dues vegades al dia, a les 
comissures labials.

• Pomada amb mupirocina, tres cops al dia, a les 
comissures labials.

• Pomada amb tres principis actius: Neomicina, 
Triamcinolona i Nistatina, 3 cops al dia a les 
comissures labials.

Boca seca o amb sensació de cremor: Gel lubricant 
per a les mucoses, guardar a la nevera i posar tantes 
vegades com es necessiti. Es pot trobar a la farmàcia. 
Beure 1,5 l d'aigua al dia i fer glopejos d'aigua freqüents.
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CB Quart
basquetquart.wixsite.com · coordinacioquart@gmail.com

972 468 711

Quan plou, plou fins i tot dins del pavelló

Sempre ens han dit que tenim un dels millors pavellons 
de la comarca, res més lluny de la realitat que estem 
patint els darrers anys; la manca de manteniment, de 
conserge i d'inversions a les que ens ha sotmès l'Ajun-
tament ens deixa en una situació molt delicada davant 
de la resta d'equips que ens visiten, malmetent la nostra 
imatge i, de retruc, la del nostre poble, Quart.

Com a exemple, el cap de setmana del 8 d'octubre en 
què per culpa de les goteresde la teulada, vàrem haver de 
jugar en un pavelló alternatiu a Girona el partit de lliga 
EBA, a les 21h per evitar una sanció.

Aquesta sanció, seria per no seguir el protocol de la FEB. 
Si no es pot jugar, el club amfitrió té 4 hores com
a màxim per jugar el partit.

Eva Ribas, com a presidenta, va haver de gestionar 'in 
extremis", un pavelló reserva que estigués preparat per 
jugar partits i lliure dins del termini.. Tot un trencaclos-
ques i neguit per evitar una sanció econòmica que ha-
gués perjudicat de manera rellevant l'economia del club. 
Demanant favors a clubs i a ajuntaments veïns.

Aquesta situació s'afegeix a les altres mancances, inac-
cessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, dutxes 
on la regulació de l'aigua és inestable, impossibilitat de 
jugar partits els dies que plou per les goteres... tot un 
seguit de despropòsits que fan que les famílies, jugadors 
i aficionats al bàsquet vegin en el nostre club un esperit 
de lluita i lleialtat al poble que molts no tindrien i ja ha-
guessin traslladat el club a altres poblacions en les quals 
es rebria més suport.

Les adversitats sempre han format part de l'esport ama-
teur, però costa haver de suportar la desídia i l'animad-
versió de certs membres del consistori que impedeix el 
normal desenvolupament i el creixement d'un club que 
representa a un dels màxims nivells nacionals el bàsquet 
del nostre poble.

Malgrat tot, sempre que la pluja ens ho permeti,
continuem!

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

972 468 805

Iniciem temporada

Hem iniciat la temporada 2022-2023 amb normalitat, 
amb tres dies d’entrenament i els partits de competició 
del cap de setmana.

Aquesta temporada tenim deu equips de futbol 11, tret-
ze equips de futbol 7 i un equip a l’escoleta; en total, 24 
equips. Donar cabuda a un total de 345 jugadors i jun-
tament amb els tècnics, suposa en total 380 persones 
vinculades a la nostra entitat. Per aquest motiu i també 
per les categories en les que competim, estem conside-
rats el segon club de futbol de la província de Girona
i el setzè de Catalunya. La Junta Directiva presidida 
pel Sr. Xavier Rafel, es reuneix cada mes i va prenent 
les decisions necessàries per a la bona marxa i el bon 
funcionament de l’entitat.

Estem organitzant de nou la tradicional Quina de  
Nadal. Ja fa dos anys que degut a la pandèmia del 
Covid-19 no s’ha pogut realitzar. El dies previstos per 
enguany són el 18, 25 i 26 de desembre del 2022 i els 
dies 1 i 6 de gener de 2023 de les 7 a les 9 del vespre. 

Aquest any esperem que es pugui fer sense incidències 
i que tinguem una gran participació. També disposem 
de loteria de Nadal; juguem el número 61.968, el mateix 
que l’any passat. Si algú està interessat en participar-hi, 
que ens ho facin saber i li farem arribar una participa-
ció (el cost per participació és de 5€).

La nostra entitat ha fet 50 anys i encara no hem pogut 
fer cap celebració. En una data propera, juntament amb 
la presentació dels equips d’aquesta temporada, i amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Quart farem l’acte 
oficial del 50è aniversari.

A la foto, un partit del nostre prebenjami B, un diumenge 
al matí del mes d’octubre jugant un partit de lliga contra 
el Banyoles al camp Gaudenci Sallés de Quart.
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C.E. Quart de Volta
www.quartdevolta.blogspot.com

ITB i sortida amb alumnat de 5è de l’Escola 
Santa Margarida

Igual que altres anys, hem acompanyat l’alumnat de 5è 
de l'Escola Santa Margarida a la seva sortida anual en 
bicicleta fins al ‘Parc Art’ de Cassà de la Selva.

Prèviament, al pati de l'escola uns dies abans es va pas-
sar una ITB de les bicicletes dels nens i nenes per tal que 
el dia de la sortida estiguessin en les millors condicions.

Tot plegat s'ha fet dins del marc de la Setmana
Europea de la Mobilitat.

AE Rítmica Quart
ritmicaquart@gmail.com

Un cop iniciat el curs 2022-23, des de l’Associació Espor-
tiva Rítmica Quart seguim treballant per donar el millor 
servei i la millor experiència a les gimnastes del club.

Destaquem les incorporacions noves dins l’equip tècnic 
per als grups d’iniciació i competició escolar. Es tracta 
d’incorporacions d’ex gimnastes del club, degudament 
titulades i amb l’essència i la tècnica de base que tant 
representa a les nostres gimnastes i les motiva a créixer 
en la seva part més artística, expressiva i esportiva. Amb 
moltes ganes de dur a terme una temporada fantàstica, 
plena de coneixements gimnàstics.

Estem il·lusionades i agraïdes per l’increment d’inscrip-
cions de gimnastes del poble, que contribueix a crear 
una meravellosa cantera de futures grans gimnastes 
Quarterenques. I com diguem sempre “La feina ben feta 
sempre té la seva recompensa”.

A nivell esportiu, aquesta temporada ens reestrenem
(ja que vam haver de renunciar-hi durant 2 anys) al 
nivell Federat Base amb gimnastes que a partir del gener 
lluitaran per representar el club als Campionats d’Es-
panya Base on només hi van les 15 millors gimnastes de 
Catalunya. A nivell escolar de competició, la temporada 
promet grans jornades fruit del bon nivell i l’evolució de 
les gimnastes en aquest esport tant artístic.

Com a novetat, tenim el grup de Dansa de competició 
on les gimnastes es preparen per participar en compe-
ticions de dansa d’arreu del territori català, així com en 
exhibicions de festes, festivals del club i partits del Club 
Bàsquet Quart, col·laborant entre entitats i fent caliu de 
poble en els partits que juguin a casa.

I per últim, entre d’altres novetats que us avançarem en 
pròximes edicions, el proper mes de gener iniciarem la 
temporada escolar de competicions amb la segona edi-
ció del Trofeu Vila de Quart de Gimnàstica Rítmica, que 
gràcies a la gran acollida que va tenir en la seva primera 
edició, comptant amb la participació de 200 gimnastes 
de 17 clubs d’arreu de Catalunya, ens ha engrescat a 
donar continuïtat a aquest bonic esdeveniment esportiu 
que no us podeu perdre!

El Club Fútbol Sala Quart inicia totes les competicions

El passat 15 d’octubre es va donar el tret de sortida a les 
competicions de futbol sala, on el nostre club parti-
ciparà amb 3 categories i dos equips que realitzaran 
partits amistosos durant la temporada.

Dos dels equips federats tindran l’objectiu de passar a les 
seminals de la Copa Girona, mentre que l’equip prebenja-
mí competirà a la Lliga prebenjamí grup 9, amb l’objectiu 
de formar nens i nenes i gaudir d’aquest magnífic esport.

Aquesta temporada serà la primera després de 4 anys 
que no tindrem equip sènior femení. Amb l’acord de 

filiació amb el club Girona CFS i garantint que ells 
tindrien millor horaris d’instal·lacions, es va arribar a un 
acord per poder seguir amb el projecte de l’equip sènior 
femení. Volem agrair tots els èxits aconseguits per les 
noies, com per exemple el sots campionat de 
la Copa Girona de futbol sala.

Recordem que durant tota la temporada tindrem les 
portes obertes a noves inscripcions per a nens i nenes!

Benvolgudes veïnes i veïns, 

Hem començat la nova temporada de caminades pujant 
al Santuari de la Mare de Déu dels Àngels el passat 25 de 
setembre. Allà dalt hem gaudit d’una meravellosa vista 
sobre l’Empordà, Pla de l’Estany i part del Gironès. Hem 
fet una ruta circular, amb sortida i arribada al pàrquing 
de Can Mascort, a la tornada hem recuperat forces amb 
un suculent dinar preparat per la gent del restaurant.

Per aquest trimestre, tenim previst fer unes excursions 
a dos pobles molt propers, una sortint d’Aiguaviva i pas-
sant per Estanyol, Sant Roc i tornada a Aiguaviva, tot res-
seguint el Masrocs, el dia 30 d’octubre. El 27 de novembre, 
anirem a caminar per Caldes de Malavella continuant pel 
Pantà de Can Llop, Camp dels Ninots i tornada a Caldes 
de Malavella. El dia 18 de desembre, farem la tradicional 
pujada al cim més alt del nostre municipi, el Montigalà. El 
punt de trobada de totes les caminades és el pàrquing del 
local social de Quart, a les 8 del matí.

Actualment estem preparant unes sortides familiars 
divulgatives del nostre territori, una amb l’AFA de la 
Llar d’Infants La Baldufa, en la que anirem al bosc a re-
collir fulles i fruits de la tardor amb els nens i nenes i les 
seves famílies. El 13 de novembre, farem una passejada, 
dirigida molt especialment a noies i nois i a les seves 
famílies, des de l’Església, passant per les gorgues del 
Sant Pare, Molí d’en Rigau, Can Bruguera,...... i d’altres 
indrets del nostre patrimoni local, on explicarem els 
antics usos i costums de la gent que hi vivia, amb tea-
tralització del grup de teatre de Quart, Quart i Acció.

També hem creat, i fet arribar a les escoles del nostre 
poble, una guia pedagògica, a mans d’en Carles Serra, 
destinada a alumnat i professionals de la docència 
i l’educació, per aprofundir en l’entorn natural, social 
i lingüístic a través del tresor natural i més ric del nostre 
municipi: la Muntanya de Quart.

Totes aquestes activitats són gratuïtes i estan obertes 
a totes les persones que hi estiguin interessades. 

Club Futbol Sala Quart
www.fsquart.com · 637 307 920 - Sabrina

Associació excurcionista Quart
www.aequart.blogspot.com
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Carles Serra i Andreu CufiL’hem volgut acompanyar a 
donar-hi una volta, tancant els ulls, 
badant les orelles i esprement 
la imaginació, per passejar per 
aquella Creueta tan diferent que 
no hem arribat a conèixer” 

La Maria Teresa Vidal està a prop de celebrar el seu 
80è aniversari, una vida ben llarga que ha passat 
sempre a la Creueta. La infància i la joventut a ca 
l'Avellaneda, aquella casa de pagès amb un porxo 
imponent que trobem al peu de la via verda, i, des que 
als 22 anys es va casar amb en Jaume Verdaguer, en un 
pis del carrer Major. Es lamenta que ara la meitat de 
les cases estiguin buides alhora que, amb una espurna 
als ulls, recorda com n’era de viu aquest barri abans, 
“quan a totes les cases hi havia gent”. Nosaltres l’hem 
volgut acompanyar a donar-hi una volta, tancant els 
ulls, badant les orelles i esprement la imaginació, per 
passejar per aquella Creueta tan diferent que no hem 
arribat a conèixer. 

Molts matins, abans d’anar a escola, havia de treure 
les vaques de la cort i dur-les a pasturar cap a les ribes 
de l’Onyar. Hi anaven per l’antic camí de Palol a Palau 
Sacosta, aquell que baixava de cal Bisbe, passava pel 
costat de casa seva i travessava les terres de conreu de 
la plana, el mateix que avui ja no trobem perquè les ara-
des l’han esborrat. Si era un dilluns sabia que no calia 
anar cap a la vora del pont perquè el dia abans molta 
gent de Girona hi havia acudit a banyar-s’hi, a pescar 
o a fer una arrossada, i el bestiar no podria menjar res 
perquè trobaria l’herba ben xafada. En tornar, agafa-
va els trapaus i, al carrer Major, es reunia amb la seva 
amiga Hermínia per anar, seguint la carretera, a estudi 
a Quart. Algun dia estava de sort i la seva germana 
gran, que anava a aprendre costura amb la Benita de 
ca la Prudència, la carregava darrera la bicicleta i així 
s’estalviava de caminar. Hi havia cops que, en sortir de 
la Creueta, passaven pel costat d’una llarga filera de 
carros que, carregats de gra, esperaven torn per moldre; 
començava a la porta de la Farinera i arribava fins a la 
carretera de Sant Feliu. Aleshores aquella empresa do-
nava feina a molta gent, com a en Miquel de cal Bisbe, 
“quan el tren s’aturava a l’estació, treia el cap per una 
finestra per veure qui en baixava, sempre que hi passo 
me’n recordo”. Els propietaris de la Farinera vivien allà 
mateix. La mare de la Maria Teresa va entrar-hi de ben 
joveneta a servir, provinent de Sant Privat d’en Bas. 
No en guardava gaire bons records, de feina n’hi havia 
molta i no la tractaven gens bé, però en aquell espai de 
temps va conèixer un dels nois de ca l'Avellaneda i va 
acabar-se arrelant a la Creueta. 
 
Davant d’aquell molí fariner hi havia l’estació del 
carrilet, que tenia annexat un habitatge on hi vivien 
empleats de la companyia; ella en recorda tres famí-
lies “en Josep Fabrellas i la Teresa de la Muga, després 
l’Àngel Casanovas i la Pilar Xuclà, i els darrers l’Angelina 
i en Pitu Seculí”. A l’altra punta del poble hi ha la creu 
de pedra que li dona nom, i al seu entorn, una era on la 
Maria Teresa i l’Hermínia havien jugat un munt de ve-
gades. Entre la creu i la via, ja més cap aquí en el temps, 
s’hi va construir el local social del barri -el primer que hi 

Enraonem amb
La Maria Teresa 
de ca l'Avellaneda

va haver al municipi-, l’impulsor del 
qual va ser el mestre Josep Mascort: 
“ell va donar el terreny però primer 
en va canviar un de seu vora la carre-
tera per un d’en Ribes, els dissabtes i 
diumenges tots els homes del poble 
hi treballaven en la construcció”. Cap 
al final del carrer Major hi havia la 
botiga de can Gasau, on de petita 
anaven a buscar el racionament, i 
al costat del pont, can Gelats, que 
feien d’hostal. El mateix pont que els 
havia deixat tantes vegades aïllats, 
quan venia una riuada i no el podien 
travessar, “llavors havíem d’anar a 
voltar cap a cal Tet i sortir a dalt a les 
monges de Palau, i encara hi havia 
cops que baixava el rec ple i havíem 
de pujar per un camí a mig de bosc 
cap a cal Verd”. 

Si deixem el poble i ens n’anem 
cap a ca l'Avellaneda, ens explicarà 
que tot aquest camp tan extens que 
trobem ara entre la casa i la riba 
de l’Onyar abans estava repartit en 
moltes parcel·les, els menairons, i 
que els més grans eren els de casa 
seva, cal Bisbe i can Fausto però que 
totes les cases del poble hi tenien 
un tros de terra per treballar: “can 
Miret, can Massacs, can Soliveres, 
can Feliu, can Pep…”. A ella, més 
d’un cop li havia tocat anar-hi a ca-
var el blat de moro, “a pagès sempre 
hi havia coses a fer”. Més endavant, 
d’aquell mateix blat de moro n’aga-
faven panotxes i, jugant amb l’Her-
mínia, les convertien en nines -i si 
no en tenien, agafaven carbassons-; 
eren temps en què les joguines es 
veien als aparadors de les botigues 

i prou però que d’imaginació i 
enginy no en mancava. A l’estiu, per 
protegir aquells sembrats, solien 
tenir sempre tres o quatre galledes 
plenes d’aigua per si, en passar el 
tren, saltava una guspira i calava 
foc a les espigues a punt de segar, 
poder-lo apagar prest. De ca l'Ave-
llaneda ens diu que era una casa 
prou singular perquè li faltava el 
sòl de la sala de la primera planta: 
“des de baix, miraves enlaire i veies 
el teulat”. Es veu que en una topada 
de la darrera guerra carlina el van 
fer baixar. Quan els seus besavis 
van anar-hi a viure, el propietari els 
va dir que ho arreglaria, però ells 
no van voler perquè trobaven que 
els aniria bé per assecar el blat de 
moro: “damunt dels cairats hi havia 
posades tot de barres on penjàvem 
les panotxes lligades per les fulles”. 
Com a totes les cases de la parrò-
quia, per Setmana Santa hi pas-
saven una colla de joves a cantar-hi 
caramelles: “venien molt aviat i 
no em deixaven sortir, els havia de 
mirar per un espiell”. 
 
I, si es gira enrere i mira cap a la 
banda de Vila-roja, recorda que 
només hi havia tres cases de pagès: 
can Mates, can Turró i can Ramada, 
i que la Font de la Pólvora era un 
lloc d’esbarjo on havia anat moltes 
vegades de jove, tant amb les seves 
amigues com amb en Jaume quan 
festejaven.  
 
No hem caminat gaire, però, en 
canvi, hem recorregut molts indrets 
als que hem pogut donar una nova 

mirada. Ara doncs, només ens resta 
agrair a la Maria Teresa el passeig 
que ens ha permès compartir i 
deixar-la que faci la seva caminada 
habitual, de bon matí, cap a Quart, 
passant per la via verda i pel costat 
de la casa on va néixer. Un reco-
rregut que ja té ben apamat: des 
del carrer Major fins al noguer de 
can Faust un quart, d’allà fins a cal 
Moliner, un altre quart, i d’aquesta 
cruïlla fins al local social, un quart 
més. Això, és clar, si no es troba nin-
gú conegut pel camí amb qui fer-la 
petar una estona. 
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Equip d'infermeria de l'ABS 
de Cassa de la Selva, 
Consultori de Quart

S’inicien a Quart els nous programes d’Acció 
Comunitària del Departament de Salut

Entenem per promoció de la salut aquelles actuacions 
destinades a fomentar la salut individual i col·lectiva 
oferint recursos i hàbits de vida saludables. La preven-
ció pretén evitar que persones en situació de vulnerabi-
litat pateixin un deteriorament i derivn en una situació 
de malaltia.

Actualment, després de la pandèmia de Covid-19, la 
fragilitat, vulnerabilitat i l’aïllament social han augmen-
tat notablement i requereixen accions concretes per 
a fer-hi front des de diferents àmbits.

Amb aquest objectiu, s’ha posat en marxa el Programa 
de Benestar Emocional i Salut Comunitària per vetllar 
pel benestar emocional i enfortir la xarxa relacional de 
persones i, també, per promoure activitats que afavo-
reixin el benestar i la salut de la comunitat.

El programa inclou accions grupals i intervencions 
comunitàries dutes a terme de forma conjunta amb 
agents del territori (ajuntaments, entitats...etc) i l’acció 
d’un nou perfil professional, el dels referents de benes-
tar i salut comunitaris.

Al mateix temps s’ha posat en marxa el Programa de 
promoció de l’alimentació saludable i la prevenció 
i abordatge de malalties a l’atenció primària i comuni-
tària amb la introducció de nutricionistes als Equips 
d’Atenció Primària. Per tant, tant amb la figura dels 
referents de Benestar Emocional com amb la dels nutri-
cionistes, es pretén potenciar l’acció comunitària que ja 
es venia fent.

A l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Cassà de la Selva ja 
s’han iniciat les primeres accions: participació en tau-

Salut
Nous programes 
d’Acció Comunitària

les de benestar del territori (a Quart, en el Pla d’Acció 
Edu 360), activitats comunitàries amb Ajuntaments 
de l’ABS,... etc.

Ara, a més, a Quart es plantegen altres activitats 
grupals que s’iniciaran properament.

D’una banda, un grup de criança per a famílies amb 
infants de 0 a 6 anys i, de l’altra, un grup de benestar 
per a persones de més de 60 anys.

El grup de criança serà conduït per professionals de la 
pediatria, la psicologia i la nutrició amb sessions d’in-
terès per a famílies amb infants d’aquesta franja d’edat 
(el son, l’alimentació, control d’esfínters, regulació 
emocional...etc).

El grup de benestar serà conduït per a la referent de 
benestar emocional comunitari amb la col·laboració 
de la nutricionista, amb l’objectiu d’oferir recursos per 
millorar la qualitat de vida de les persones d’aquesta 
franja d’edat (gestió emocional, autoestima, autono-
mia, xarxa relacional...etc).

El Programa de Benestar Emocional i Salut Comunità-
ria, així com el Programa de promoció de l’alimentació 
saludable i la prevenció i abordatge de malalties, es 
desenvolupen en totes les franges d’edat per a enfortir 
la salut, el benestar emocional i les xarxes relacionals 
de les persones i les comunitats.

Equip d'infermeria de l'ABS de Cassa de la Selva

La prevenció pretén evitar que persones en 
situació de vulnerabilitat pateixin un deteriorament 
i derivin en una situació de malaltia."
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Pastafang Nº3

Pastafang
Hola sóc en Pastafang!

Aquesta és la xemeneia del Museu 
de la Terrissa de Quart i està feta 
de totxos massissos amb forma 
tronc-piramidal per aconseguir 
que sigui rodona. Té una alçada 
aproximada de 30m i 1,80m de 
diàmetre de la base. És un dels 
elements més característics del 
nostre poble.

Solucions de l'anterior número:

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

Biblioteca Miquel Pairolí

Tel. 972 46 90 73

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

Matins: Dimarts i dijous 
de 9.00 h a13.00h.

Tardes: De dilluns a divendres de 
16.30 h a 19.00 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

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



56


