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Haureu comprovat de seguida que aquest exemplar de
“El Celrè” que teniu a les mans presenta diferents canvis
i un nou format. Hem cregut convenient renovar-lo i adaptar-lo a unes noves maneres, més àgil i fàcil de manejar,
amb una nova distribució i amb gràfics més moderns i
atractius. Li hem rentat la cara, com qui diu, cosa que convé fer de tant en tant. És una manera més d’anar millorant
i de mantenir i enfortir la voluntat de comunicar i de transmetre amb transparència totes aquelles informacions,
comentaris i reportatges que poden ser útils als veïns i
veïnes del municipi, a tots vosaltres, subjectes i destinataris de la mateixa. Una finestra oberta també a totes les
entitats i associacions del municipi. És aquesta la finalitat
de El Celrè, publicació local que edita i gestiona l’Ajuntament, i aquest objectiu principal no l’hem pas variat. Per
tant, hi seguireu trobant tots aquells continguts i aquelles
seccions habituals que li atorguen la seva identitat, que ja
té al darrere uns quants anys, una solvència reconeguda
i que els que vivim al municipi de Quart sentim una mica
nostra. Benvingut el nou El Celrè, esperem que tingui una
bona acollida i, com sempre, estem oberts a comentaris,
propostes i suggeriments.
Permeteu-me, tot seguit, que manifesti el meu agraïment personal i el de l’equip de govern, a totes les
persones que formen part de l’equip de redacció i de
disseny i a tots els col.laboradors per la bona feina que
estan fent. Ells són els que porten el pes i la responsabilitat de que El Celrè surti cada trimestre, que no és senzill i cal agrair-ho. I a vosaltres, lectors, per la fidelitat i
el suport que ens doneu.
També vull donar les gràcies a totes les persones que
durant les passades festes de Nadal van participar i
col·laborar com a voluntaris en l’organització de les
diferents activitats que es van fer. No sempre s’està

disposat a donar un cop de mà i sempre s’agraeix, més
tenint en compte que sense la seva col·laboració no
serien possibles. Organitzar-ho tot i tirar-ho endavant
porta molta feina, però compensa si després tenen una
bona rebuda i una bona participació, com és el cas.
Prenem nota de tot el que cal polir i millorar i estem en
disposició i ànims de preparar les d’aquest any, tot i que
encara queden lluny.

La proposta està en fase d’estudi però la veiem en bons
ulls. Facilitaria la selecció i reciclatge dels residus revertint en la millora del medi natural, i no cal insistir en la
importància que adquireix cada dia aquesta obligació
i en la responsabilitat que tenim tots i cadascun de nosaltres. Pensem en el demà i pensem en les generacions
futures. En seguirem parlant.

Parlant d’activitats, veureu que ja s’ha repartit el fulletó, l’agenda, de totes aquelles organitzades per aquest
primer semestre : cinema infantil, representacions de
teatre, el Quartnestoltes, recitals de música o cursos i
tallers, entre d’altres. Les diferents regidories que en son
responsables hi estan treballant i coordinant perquè tot
surti bé, i confiem amb una bona acollida i participació.

Vull fer esment també de l’acabament dels treballs d’instal.
lacio de la nova gespa del camp de futbol municipal. Una
vegada resoltes favorablement les qüestions sobrevingudes
referents a la contractació, es van realitzar sense incidents,
i ara podem disposar d’un camp de futbol en bones condicions. Animem des d’aquí a tots els equips i els desitgem
una bona temporada.

Malauradament ara he de parlar-vos d’una qüestió
recurrent que no acabem de solucionar. Es tracta de
la gestió de les deixalles i les mostres d’incivisme que
massa sovint encara veiem. Hem d’insistir en la necessitat de tirar les deixalles sempre al contenidor que
toca, i fer-ho assegurant-nos que les dipositem a dins,
no al terra ni escampades per fora. Hem d’esmenar-nos
en fer-ho bé, en reciclar el màxim i procurar ajudar a
mantenir nets els carrers i places. Hi guanyarà el medi
ambient, hi guanyarem tots.

Per acabar, fer-vos saber que el temporal de pluja i vent
del passat gener va ocasionar també al municipi de
Quart diferents danys i desperfectes. No són comparables als perjudicis més importants d’altres llocs, però sí
que comporten la necessitat d’iniciar un seguit d’actuacions per reparar-los, especialment pel que fa a camins
de pagès i lleres de rius, molt castigades. Estem acabant
d’avaluar tots els danys, gestionant els ajuts i començant
a preparar els treballs necessaris de reposició i millora.
I per ara, res més. Com sempre, a la vostra disposició.

En aquest sentit, informar-vos també que el Consell
Comarcal, en col.laboració amb l’Ajuntament, ha presentat la proposta d’implantació a la zona industrial, en
terrenys municipals, del que s’anomena una deixalleria
bàsica, un centre de recepció i emmagatzematge selectiu
de residus municipals que no són objecte de recollida
domiciliària, pel seu tractament posterior.

Rebeu una salutació ben cordial.

Carles Gutiérrez Medina
L’Alcalde
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Benvolguts,

Feina feta
Promoció econòmica,
Transparència i Identitat Cultural
Jordi Batlle

Hisenda
Narcís Mas

Com bé és conegut el temporal
Glòria ha deixat múltiples destrosses arreu el territori. El nostre
municipi no ha estat una excepció,
i la llista de desperfectes és llarga
i quantiosa. Diversos punts de la
llera del Celrè s’han vist afectats
amb despreniments de rocalles, per
exemple. Tanmateix el camí a l’Avellaneda i diverses tanques s’han vist
greument afectades.

Des de la regidoria d’identitat cultural s’està treballant per organitzar
la 9a exposició de l’Associació de
Ceramistes de Catalunya (ACC), i
el mes de març dedicat a la terra i
la dona. D’aquestes exposicions, en
disposeu més informació a l’apartat
següent. Us encoratgem a totes i a
totes a participar-hi!

Tots els Ajuntaments tenen com
a principal font d’ingressos els
impostos, que dictamina l’Estat
i el mateix Ajuntament, perquè
puguin cobrir les seves despeses.
Actualment hi ha 6 tipus d’impostos: Impost sobre Béns i Immobles
Urbans (I.B.I.U), Impost sobre Béns
i Immobles Rústics (I.B.I.R.), Impost de Circulació (I.V.T.M.), Impost
d’Activitats Econòmiques (I.A.E.),
Taxa del Cementiri (Manteniment,
TaxaCem) i Taxa de les Escombraries (Taxa Escom.)

Progressivament, s’està gestionant
totes aquestes destrosses a través
d’ajuts de l’ACA (Agència Catalana
de l’Aigua), Diputació de Girona,
Generalitat de Catalunya i administració central. Esperem poder restaurar la normalitat amb el mínim
període de temps possible.

Els cinc primers, queden íntegres per a l’Ajuntament, però el
sisè, la taxa de les escombraries,
cal pagar-la cada mes al Consell
Comarcal.
Som conscients dels Impostos que
hem de pagar cada any, i a través
d’aquestes línies, voldríem convidar a totes les persones que no
puguin fer front als pagaments dels
impostos, de manera voluntària es
personin en aquest Ajuntament per
fraccionar els seus impostos, segons
les seves necessitats.

Joventut i Comunicació
Samuel Lado

En les vostres mans disposeu un dels primers projectes
de l’àrea de comunicació de l’Ajuntament de Quart: el
nou format de la revista municipal El Celrè, la qual s’ha
treballat amb molt èmfasi per tal de millorar format i
continguts. A part de les típiques informacions municipals, també hi trobareu articles sobre la flora i fauna del
nostre municipi, experiències de viatgers quartencs pel
món, descripció d’objectes de terrissa, un apartat dedicat
al coneixement de les Gavarres, una entrevista a una persona del municipi i el tradicional pinzellades històriques,
entre d’altres. Tot això el que pretén és enriquir i reforçar
el contingut cultural del Celrè. Tanmateix, m’agradaria
convidar a totes aquelles persones que estiguin interessades a participar-hi, ja sigui aportant idees, nous, textos,
etc. a fer-ho a través del següent mail: elcelre@quart.cat.
El segon projecte gran projecte és la modernització de la
nostra web. Una web més moderna i intuïtiva, que pugui
ser visualitzada correctament des de qualsevol lloc a
través d’un smartphone.
D’altra banda, des de l’àrea de joventut s’ha continuat amb
el projecte de subvenció de cursos de monitoratge, però
aquest any compta amb 5 cursos de pre-monitor/a, 5 de
monitor/a i 2 de director/a. Esperem que aquests, puguin
facilitar la inserció en el món del lleure als joves del nostre
municipi. D’altra banda, recordar-vos que, a part d’aquests
cursos subvencionats als joves, també disposeu de diferents
eines per ajudar-vos en la inserció al món laboral. Eines
com l’espai feina i els programes de garantia juvenil (per
més informació podeu contactar amb el punt d’informació
juvenil). Finalment, el darrer projecte és la continuïtat del
programa de brigada jove, que ben aviat rebreu els detalls.

Festes, Educació i Esports
Vanesa Larramendy

A Quart apostem per la cultura
Aquest any ho fem tirant endavant dues propostes, una
per recolzar la cultura popular i l’altra la internacional.
Una serà de caire més culte i l’altra més gastronòmica.
Les roses i els llibres son els protagonistes de Sant
Jordi i ens agradaria que els quartencs i quartenques
puguin gaudir-ne sense sortir del poble. El 23 d’abril us
trobareu amb paradetes de venda de roses, de llibres,
d’escriptors que firmaran exemplars dels seus llibres,
d’altres realitzaran lectures de poesies, hi haurà foodtrucks on picar alguna cosa,...
T’agradaria posar la teva paradeta? Posa’t en contacte
amb nosaltres a: ajuntament@quart.cat.
El 21 de maig es celebra el dia mundial de la diversitat
cultural i amb aquest motiu organitzarem, en una data
encara per determinar, la 1a fira gastronòmica intercultural. Cada país estarà representat per un estand on
podreu degustar tant el menjar típic de cada zona així
com altres productes i/o begudes. D’altra banda, a l’escenari podreu gaudir dels balls i de les danses típiques
i tradicionals d’alguns dels països que hi participaran.
Els més petits, també tindran activitats pensades per
ells. Estigues atent a la web, a les xarxes socials i al canal
de telegram per tenir més informació.
Esperem que aquestes propostes tingui una bona
acollida per la vostra part i us animeu a venir i gaudir
d’aquesta nova jornada lúdica i festiva que organitzem
amb molta il·lusió pensant en tots vosaltres.
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Medi Ambient, Obres
i Serveis i Urbanisme
Miquel Cortés

Pinzellades
històriques
Gemma Borgoñoz
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El passat diumenge 15 de desembre de 2019, dia de La Marató,
es va recaptar 4.010 €. Podem
estar orgullosos de poder donar
aquesta quantitat per impulsar
a la recerca sobre les malalties
minoritàries. L’Ajuntament dona
les gràcies a la població per tan
bonica causa. Des de la regidoria
d’entitats agraeixo especialment
a les entitats municipals que van
col·laborar a l’organització de l’esdeveniment, fent possible aquest
gran dia de solidaritat, aportant
molt d’esforç voluntàriament. Enhorabona a tothom per la tasca!
Tanmateix des de la regidoria
d’entitats s’està treballant per
poder oferir diversos cursos per
tal de formar a les nostres entitats
de la millor manera possible. Als
apartats posteriors hi trobareu
més informació detallada sobre el
contingut d’aquests cursos.

Acció social,
Cooperació i igualtat
Sílvia Vidal

Soc la Sílvia, regidora de l’Ajuntament de Quart i les tres regidories que em
corresponen són: igualtat, acció social i cooperació. En aquest número del
Celrè us parlaré de la primera, que és la de més nova creació i en futures
edicions de les dues restants, per tal que us feu una idea clara, dels objectius i en què consisteixen, segons el meu criteri.
La regidoria d’igualtat es va crear el juny de 2017, per tal d’impulsar polítiques d’igualtat i incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits del
municipi. Amb aquesta finalitat el febrer de 2018, ens vam adherir al Pla
d’Igualtat de Gènere del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt, que
conté accions i línies estratègiques per erradicar les desigualtats del sistema
patriarcal. Del que es tracta és d’aconseguir una societat més democràtica,
justa i respectuosa, i és per aquest motiu que els objectius principals són:
· Afavorir les relacions d’igualtat entre homes i dones, i canvis culturals que
transformin les estructures i models patriarcals.
· Garantir la igualtat real de tracte, drets i oportunitats entre homes i dones.
· Vetllar per la defensa dels drets de les dones.
· Lluitar contra el sexisme i els estereotips, apostant per l’equitat de gènere.
· Fomentar el respecte per la diversitat sexual i de gènere, i les polítiques contra
la LGTBIfòbia o qualsevol tipus de discriminació.
· En especial la regidoria fomenta la commemoració del dia internacional de les
dones, el 8 de març, del dia internacional contra la violència envers les dones,
que és el 25 de novembre; i del 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia.
Respecte de les actuacions concretes que s’han portat a terme destaquen
les xerrades i tallers, retirada de cartells sexistes dels espais municipals,
adhesió a les diferents campanyes com la de penjar la bandera Arc Iris
al balcó de l’Ajuntament, per mostrar el suport institucional a totes les
persones amb independència de la identitat o orientació sexual, selecció
de llibres sobre temàtica LGTBI, diversitat afectivosexual i familiar, i sobre
temàtica feminista per la biblioteca Miquel Pairolí, o la col·locació d’un
Punt Lila durant la Festa Major, destinat a informar, sensibilitzar i prevenir
agressions i actituds masclistes.
Sempre amb la voluntat de ser el més propera possible, resto a disposició
de tots i totes.

Pinzellades 17: Els napoleònics passaren per Quart

Després d’haver descobert una petita
part de la història d’un edifici tan emblemàtic pel municipi de Quart, com
és el Gric, encetem una nova temàtica
de la secció de pinzellades històriques. En aquest cas, es tractarà sobre
els setges napoleònics a la ciutat de
Girona, on al terme municipal de
Quart afectaren de ple. Voleu conèixer
la història?
Girona ha estat, des de sempre, una
zona estratègica en el camí cap a
França. La seva ubicació privilegiada
li ha suposat històricament l’intent
reiterat de setge. Des de l’Edat Mitjana
fins al recent segle XIX la capital de
la demarcació de Girona ha sofert el
setge amb les seves consegüents epidèmies, fams i ataca bèl·lics constants.
D’entre aquests setges, els més
sagnants i violents van ser els que es
van dur a terme durant la Guerra de
la Independència quan, en el decurs
de les guerres napoleòniques, l’exèrcit
francès va intentar assaltar Girona.
Segons els historiadors, entre 1808
i 1809, la ciutat va patir tres setges.
Tanmateix, el primer d’ells que tingué
lloc entre el 20 i el 21 de juny de 1808,
va ser molt curt i va tenir molt poca
repercussió.
Les terres del terme municipal de
Quart, al trobar-se proper a la capital
gironina, va patir els efectes d’aquests
setges, principalment en el segon
i tercer setge. El segon setges es va
dur a terme entre el 20 de juliol i el
16 d’agost de 1808, i el tercer setge
es va desenvolupar entre el maig i el

desembre del 1809. Aquest va ser el
més dramàtic dels tres per a la ciutat
de Girona.
Quart, doncs, va ser terra de pas per
aquests militars, donat que són terra
de pas entre Girona i els ports de Sant
Feliu de Guíxols i Palamós, que van tenir una importància cabdal en la Guerra de la Independència. Així mateix,
el Castellar va ser, al llarg del segon
setge, una posició militar important.
En ell s’hi va instal·lar el tinent coronel
Milans del Bosch i els seus homes, els
quals van participar, a mitjans d’agost
de 1808, en l’alliberament de la ciutat.
Us ha agradat conèixer una pinzellada del paper estratègic de Quart en
els tres setges de la ciutat de Girona
durant la Guerra de la Independència? Doncs no us perdeu el proper
Pinzellades!

T’ha interessat aquest apunt
històric i geogràfic sobre el nostre
municipi? 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!
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Gent Gran,
Entitats i Salut

Postals
del món
Andreu Cufí Pericot

I perquè em parles d’habitacions i
del color blau cel si aquest apartat és
el de viatges... Doncs perquè m’han
encarregat que expliqui la intenció
d’aquesta part de la revista Celrè a
partir del meu exemple. Però vull
comentar-vos que la voluntat de
l’apartat Postals del món és que les
persones que vulguin, enviïn les
seves experiències de viatges actuals
o que hagin succeït fa anys. No té importància el lloc, ni la data ni si éreu
joves i bells, sinó el punt de vista que
cada individu li dona al país que
visita. Tant se val si és al Japó com
a Lleida, l’important és explicar on
anem i com la gent de Quart ho viu
i ho sent.
El meu nom és Andreu Cufí Pericot,
tinc vint-i-quatre anys i em sento molt del municipi de Quart. A
hores d’ara em trobo de fang fins als
genolls amb un projecte personal
anomenat El Cotxe Escombra i el
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Personalment és un honor que et
demanin escriure al Celrè i més
quan es reinventa, intentant formar
una revista que els habitants de la
nostra petita població reconeguin i
de la qual se’n sentin orgullosos. És
com tornar a pintar la teva habitació després de mil anys amb un
color blau cel. Aquest, donarà una
nova cara al quarto i et farà oblidar
el taronja punyent que t’agradava
tant quan eres petit. Tornaràs a sentir que l’habitació és la teva i crec,
que amb el Celrè passa al mateix, a
vegades toca pintar-lo de nou.
Món a Coupes de Pedales, que
m’ha dut, i de moment, pedalant
fins arribar a Sudan, o poder per
Etiòpia (tot dependrà del dia que
surti publicada la revista). La meva
intenció és continuar avançant
per països africans després d’haver començat la ruta des de casa,
des de Quart. Resseguint els estats
que rodegen el mar Mediterrani
vaig arribar a Atenes al cap de tres
mesos. Em van acompanyar les
vinyes franceses, les neus suïsses,
els camps de blat de la campanya
italiana, les muntanyes eslovenes,
les illes croates, les cascades bosnianes, la calcària de Montenegro,
la pobra però encantadora gent
d’Albània, i les històries d’Ulisses i
les seves aventures per tornar a veure Telèmac i l’estimada Penèlope.
Aquests tres mesos d’aprenentatge
sobre la bicicleta em van servir per
afrontar la realitat que vindria a
posteriori. Pedalar per l’Àfrica.

Què hi ha millor que una bicicleta per conèixer
nous mons. A ritme de pedal i sense pressa;
i més si és a Àfrica, tot passa a girar sol.”

El riu Nil és l’únic element natural que s’ha atrevit a
travessar el desert del Sàhara. Transcorre per milers de
quilòmetres a on a banda i banda només hi veus dunes
blanques que contrasten amb el color verd dels camps
d’arròs, userda i canya de sucre. Les persones viuen una
vida tranquil·la i calmada: jeuen a les vores de carreteres
i camins veient com els dies passen mentre el sol ennegreix les seves pells fosques.

Els nens i les dones es deixen veure poc tot i que a vegades apareixen en imatges de postal tallant la userda dels
camps i carregant-la als seus vehicles, els burros. Viuen
com fa quasi mil anys enrere. L’únic que ha canviat és
que fan servir cuines de gas butà i alguna moto per transportar materials de poble a poble.
Però vull explicar-vos on em trobo actualment, al Sudan. Aquest és un país preciós i la seva gent el fa encara
un país que desperta més passions. D’herències d’aquí i
d’allà han forjat una reputació pobra on les guerres passades són el miratge del dia a dia dels homes i les dones
sudaneses. Tampoc he fet massa quilòmetres, no fotem,
la bicicleta no dona per més. Però les primeres pedalades per les terres Núbies (regió que es troba entre les
fronteres egípcia i sudanesa amb una llengua i cultura
diferent) m’han causat un amor que costarà que es desenganxi de l’encèfal del meu jove i desvirgat cervell.
Avui al matí he sortit en direcció sud des de la població que fa un parell de dies que m’acull. Els visats i els
papers burocràtics en aquestes terres són interminables i desgasten fins a l’extenuació: hores de cues,
segells, més cues, revisions de maletes, formularis i més
esperes. La mitjana es troba a unes deu hores o sigui
que ja us podeu imaginar la paciència que he acumulat aquests dies de ruta on les fronteres són constants
i els canvis de reglaments l’ordre del dia. Com que em
trobo al mig del desert del Sàhara i les persones que hi
habiten són poques, he hagut d’agafar provisions i aigua
per ser autosuficient pels pròxims tres dies. El desert
en aquesta zona és menys pla i sorrós. Costa trobar
camells petrificats al costat de la carretera o tempestes
de sorra que fan que no et quedi cap orifici del cos pel
qual no treguis arena. Aquestes coses em passaven més
amunt i aquí qui mana és la calor. Fas quilòmetres i
quilòmetres sense veure rastres de vida. De tant en tant
creua alguna furgoneta reblerta de quinze homes que
treballen a les mines d’or, però és estrany, hi ha jornades que veus poques cares i sents poques coses.

Em passo dies i dies veient només que sorra i pedres,
res més. Ni aigua del riu Nil, ni pobles, ni persones, la
calor arriba als quaranta graus sota un cel sense cap núvol i on els arbres es conten per desenes. Veig miratges
de basses d’aigua aquí i allà. La calor desfà les idees i
tires per inèrcia: la carretera es difumina i tu mous les
cames per sortir del forn.
I el quart dia arribo a un petit poble que fa de frontera
entre el desert i la verdor de l’oasi del gran riu Nil, provinent de les muntanyes d’Etiòpia i del llac Victòria. És
en aquesta vila on descanso un parell de dies dins d’una
casa feta de palla i fang. M’acompanyen una família de
pares amb tres filles i un de jove i ben plantat, que m’ensenyen amb les seves accions com ells viuen. Comparteixen el menjar, els aliments, les eines i els vehicles entre
ells i els veïns. S’ajuden els uns als altres a pescar i a regar
els camps de blat que inunden amb bombes d’aigua
provinents del riu. S’ajuden. Es cuiden els uns als altres i
s’organitzen.
I són aquestes accions de cooperació quotidianes que
ells necessiten per subsistir que m’han fet recordar el
poble de Quart i els nostres veïns. El nostre municipi,
dins la seva escala, també té una solidaritat difícil de
trobar en altres països i societats del món. La xarxa
d’entitats, grups d’amics que dinamitzen, col·lectius
que treballen per un objectiu necessari i grups de persones que intenten arreglar les seves petites vides: ens
fan únics. La nostra efervescència en donar les hores
de les nostres vides gratuïtament a una associació és

un tret distintiu que té molt de valor. A una època on el
temps és or, nosaltres, l’utilitzem organitzant-nos millorant el municipi amb les nostres accions sense esperar
res a canvi. I tampoc ho volem, ans al contrari, ho fem
perquè estimem Quart i la seva gent. Com també estimem els boscos que ens envolten i els seus camins; des
de la rotonda de la Creueta fins al Raval, des de la vall
més profunda de Can Mascort fins a Can Coral, passant
per la riera de la Teula i Palol, la gent de Sant Mateu i els
que viuen als boscos de can Brugera. Cal Niñu, la botigueta, ca l’Aliu, el GiGi, l’estanc, la gasolinera, Vivendes
Barceló, el ferrer Vell, el Gascón, Modelauto, el museu,
les escoles i el local social són patrimoni del que som.
Com la quina, les cavalcades, la marató, les associacions, les curses, marxes i carnestoltes. I els milers
d’exemples que em deixo que formen part del patrimoni del municipi de Quart. Nosaltres mateixos ho som!
T’adones que la família sudanesa que t’ha deixat dormir a casa i que t’ha ofert un plat calent, t’ha fet sentir
com a casa. I quan penses en casa penses en el poble,
un lloc meravellós ple de persones compromeses i
valentes que, tal com diu la dita, amb accions petites,
canvien el món.
Si voleu saber més d’on em trobo ara mateix ho podeu
fer a la pàgina web, elcotxeescombra.wordpress.com, o
a l’Instagram, elcotxeescombra
Una abraçada fortíssima!
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Així és com els primers dies de l’any els aprofitava
per volar fins la capital d’Egipte. Al Caire és on van
començar totes les meves pors i alhora les il·lusions.
Començava en un continent nou, cultures completament diferents de les del nostre voltant i llengües que
poden sonar a músiques extravagants. Un continent
que la gran majoria de persones li tenen por, dubtes i
que s’hi va poc perquè ens és desconegut. M’enfrontava
a les pors més existencials però que alhora em fan sentir viu, tot i haver dormit el noranta per cent dels últims
cent i pico dies a sobre una màrfega dura i una tenda
esbiaixada. Estava a punt de continuar pedalant fent
allò que havia somiat des de feia anys, entre hospitals,
diagnòstics foscos però amb els nervis d’un infant a la
seva primera nit amb una habitació acabada de pintar.

Joan Vicens Tarré
Tècnic del Museu de la Terrissa

Atuell gros, de forma de tronc de
con, destinat principalment a fer la
bugada.
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Potser és la peça més coneguda de
la tipologia terrissera quartenca. Es
realitzaven amb la tècnica del marrell i presenten cordons ornamentals en forma de faixa per dissimular
els afegits del marrell. Aquests cordons presenten una decoració feta
amb el dit polze del propi terrisser.
El seu ús era per emmagatzemar oli,
gra, aigua, etc. Un altre ús era per
rentar roba, prenent el nom de cossi
bugader. I els trobàvem a les cases
de pagès.
En el museu en tenim diversos
exemplars de mides i d’orígens
diferents. Destaquem el que tenim a
l’entrada datat al 23 de juny del 1833
del qual desconeixem el seu autor.
Si consultem l’entrada al diccionari
Alcover-Moll del cossi ens diu:

1. Gran recipient de terrissa, de
fusta o de metall, de forma troncocònica invertida i amb un forat a la part
inferior, que serveix per a col·locar-hi la roba i fer la bugada (Cat.,
Val., Bal.); cast. cuezo. Unum cossi
cum suo scanno, doc. a. 1388 (Boll.
Lul. , 32). Féu portar vexelles grans
plenes d’aygua axí com conques,
cocis e librells, Tirant, c. 389. Y en
santa bugada tornà’s bell y blanch
| Lo cos diuinal fou digna caldera
| Los ferros tres claus, la sanch lo
lexiu | L’amarga mort cendra, la pena
costera, | La creu dura lenya, lo foch
amor vera, | Hi’l coci Caluari lo gran
mont qui’s diu, Passi cobles 126 Dos
cossis de terra, doc. a. 1493 (Boll.
Lul. , 419). En casi tots els puestos
es té cossi pera la bugada, el que
també s’aprofita per a fer lo almidó, Martínez Folkl. Val., 25. Cossi
miravetà: el que es fa a Miravet, i té
forma allargada (Gandesa). Cossi
calandí: el que es fa a Calanda i té la
forma panxuda (Gandesa). a) Cós
del cossi: corregudes a cavall, en què
el corredor, sense baixar ni caure del
cavall, ha de treure una síndria de
dins un cossi ple d’aigua posat dins
un clot en terra (BDC, , 60).

6. a) Pastereta fonda, de fusta, que
serveix en els forns per a tenir-hi
en depòsit el llevat (Gir., Pla de
Bages, Vallès, Igualada, Priorat);
cast. cuezo.—b) Recipient destinat a
conservar fresc el llevat (Biar). Consisteix en dos cossis un dins l’altre,
un amb aigua i l’altre, amb el llevat,
a manera de bany-maria; damunt,
per tapar-ho, hi ha un altre cossi
que es diu campana.

2. Vas gran de terra negra, de forma

11. Cossi de la pasta: pica rodona,

troncocònica invertida, que serveix
per tenir-hi oli (Empordà); cast. tina.

3. Perol de metall amb una ansa
de banda a banda, que serveix per
transportar aigua i altres líquids
(Bagà); cast. caldero.
4. Greala de fusta o de terrissa
per a rentar els plats (Rossell,
Bagà, ap. Griera Tr.).

5. Test de forma troncocònica

invertida que serveix per a tenir-hi
flors plantades (Ulldecona); cast.
maceta.

7. Atuell damunt el qual es repenja
el boter quan fa el fons o arma la
portadora amb el motllo (Selva del
Camp, Valls, ap. Griera Tr.).
8. Recipient per abeurar-hi les
gallines, sia de test, sia de llauna o
de fusta (Berga); cast. bebedero.
9. Recipient cilíndric on els sabaters enen l’aigua per a remullar la
sola (Pobla de Lillet.).
10. Recipient de pedra o de test,

incrustat en terra, dins el qual cau
l’oli que brolla del peu en premsar
l’oliva (Pego).

d’obra o de pedra, dins la qual posen
la pasta després de moldre les olives,
i d’allà l’encabassen i la posen a la
premsa (Lledó d’Empordà).

12. Orinal (Torelló); cast. vaso de
noche.

13. Nom humorístic de la trona de
l’església (Alzira).

14. Nom humorístic que rebia a

Castelló de la Plana el partit Unió
Liberal que acabdillava el General
O’Donnell (cfr. BSCC, , 381).

15. Ball de cossis: antic ball po-

pular mallorquí, en el qual prenien
part homes sols que formaven diferents figures i passos de dansa. Un
joch de ball de cossis de 8 minyons,
doc. a. 1629 (Alm. Isl. Bal. 1881, p.
115). L.—a) Veu de cossi: veu esquerdada a causa de cadarn o d’altra afecció del coll (Mall.).—b) Voltar el cossi: provar una cosa per ella
mateixa (Cassà).—c) Posar es cossi
dins s’aumut: posar les coses fora
del lloc que els pertoca; interpretar
malament una cosa, no endevinar
(Manacor).—d) Anar amb so cul en
es cossi: anar sempre amb misèria
(Manacor).—e) Com si fóra adobar
cossis: resoldre els assumptes
precipitadament i sense cura dels
detalls. El notari... l’amenaçaren...
possaren draps calents y es tirà terra
per damunt, com si fóra adobar
còsins llibrells, y no se’n parle més,
Rond. de R. val. 84.—f ) Fer un cossi
mossi: compondre ordenadament
coses disperses. Aytal deu tostemps
parlar derrer los altres... per tal que
d’açò que los altres han dit se puxa
ajudar e faça de tot un coci moci
ben ordenat qui apparega obra sua
e nouella, jatsia que tot sia ja dit per
los altres, Eximenis II Reg. c. 49. R.
—«El cossi badat fa mal so» (Val.).
V. .: còssil (Men.). I.:—a) Augm.:
cossiàs, cossiarro.—b) Dim.: cossiet, cossietxo, cossiel·lo, cossieu,
cossió.—c) Pejor.: cossiot. E.: segons
Meyer-Lübke REW 2011, d’una
forma llatina *cÔcia, variant vulgar
de cÔchlêa, ‘closca de mol·lusc’.
L’evolució fonética no acaba d’esser
clara, ja que el representant normal
de cocia seria cossa; la persistència
de la i posttònica és estranya, com
també el canvi de gènere. Sembla
més probable que cossi vingui
d’una forma llatina *caucêu, derivada de caucu, ‘vas.
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Objectes
de terrissa
El cossi

Cossi ; Paraula d’origen incert,
possiblement d’una base preromana indoeuropea *koukeiós ‘cubell,
dipòsit’, reduïda en romànic a
*cocceiu.

Entrevista
Rosa Duran Serra
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Aquest any fa
que la botiga
és oberta uns
69 anys. És de
les botigues
més antigues
del poble''
Rosa Duran Serra

Ha viscut sempre a Quart?

Quines botigues hi havia?

Vaig néixer a Quart i tota la vida hi
he viscut. Vaig passar la meva infantesa i adolescència. També m’hi he
casat i he tingut els fills.

Buf, han canviat molt. Hi havia ca
l’Aliu, qui ara és el Forn de pà Dani;
ca Ginesta; l’Spar, que estava on ara
hi ha el QuartPlat i el portaven la
Victòria, en Pere i els seus sogres;
can Frigola, on està ara la pizzeria;
la botigueta, al costat de l’antic
estanc; la fruiteria de la Dolors; el
Quart de dolç, que ara és el Panet; la
farmàcia que abans estava a un cantó
de la carretera i ara està a l’altra.

Com era el poble abans?
Ui, ui, molt diferent. El poble era
un carrer, la carretera Girona,
amb quatre arbres i cinc cases
escampades. Al voltant, tot camp.
Jo no vivia a on visc ara, sinó que
vivia al Rabal, que eren quatre
cases. Al voltant, tot eren camps...
L’ajuntament sempre ha estat allà
mateix, amb la seva plaça. No hi
havia el dispensari, ni la guarderia
i l’escola estava a la planta de sota
de l’ajuntament. A un costat, on hi
ha ara l’atenció al públic, hi havia
les nenes i al costat de la radio hi
havia els nens, però a l’hora del
pati anàvem tots junts. Hi havia
un mestre per tots els cursos i
només es feia la primària. Si volies
continuar estudiant, havies de
marxar a Girona. La guarderia
estava on era l’Estació Jove i la
Rosa Boschdemont va ser qui la va
engegar. Després es va anar fent
més grosseta, va passar per la planta
de sota de l’ajuntament i ha acabat
on està ara.
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Samuel Lado
Regidor de comunicació

Com eren les comunicacions
entre Quart i Girona?
Hi havia el trenet, el que venia de
Sant Feliu. L’agafàvem cada dia i
passava 2 o 3 cops. Anàvem penjats
al costat del tren per allà el pont
del riu Onyar, juntament amb les
gallines i el bestiar. Era molt divertit.
Més grandets, quan jo ja treballava,
va començar a passar l’autobús. Llavors el tren va tancar i els autobusos
anaven a tota màquina.

Tot ha canviat molt
Molt. Jo ara faré setanta-un anys i és
com haver viscut en un altre món.
Aquí darrere només eren camps, ja
veus ara com està. Molt diferent.

Com han canviat les tradicions i
les festes del poble?
Com ara la meva neta fa patinatge,
llavors es feien altres coses. Abans
es realitzaven concursos de sardanes, danses i anàvem a concursar.
També es feia el pessebre vivent,
que hi treballava tot el poble i la
mainada. Es feia sota l’església i
tenia una il·luminació molt maca.
Se’n cuidaven els germans Avellí.
Els vestits els fèiem les mares. Després es feien els carnestoltes i
també, igual que el pessebre, es
vivien molt. La gent feia molta festa,
fins i tot en Josep i jo havíem guan-

yat uns quants premis de disfresses.
Ens encantava disfressar-nos. Ara
tenim tot això dels jubilats, amb el
que hem guanyat molt i moltes festes populars s’han tornat a agafar,
com ara el Roser.
El poble ha anat creixent molt i
s’han perdut algunes tradicions,
però tampoc moltes. Això si, el pessebre vivent s’ha perdut, la passió
i la candelera, on s’enrotllaven els
ciris amb una cinteta i es portaven a
l’església per fer la candelera.

Sempre ha treballat a Cal Niñu?
Explica’ns una mica la història
del supermercat.
Jo de soltera vaig estar treballant set
anys a can Puig Giralt a Girona, una
botiga de roba. Després em vaig casar a Quart i ja fa quaranta anys que
soc aquí. Quan els meus sogres ho
van deixar, jo ja hi era. Al principi
de tot, la botiga només la portàvem
la meva sogra i jo, ja que era molt
petita i el meu sogre i en Josep
treballaven tots dos a fora. El meu
sogre era l’encarregat de la farinera
Montserrat i en Josep era administratiu d’en Meret, que era la

Amb aquesta el supermercat ha viscut 3 generacions: els meus sogres,
nosaltres i ara el meu gendre i la
meva filla. Són 3 generacions que
hem portat això. Aquest any fa que
la botiga és oberta uns 69 anys. És de
les botigues més antigues del poble.

Per què el nom de Cal Niñu?
És una història d’un avi d’en Josep,
que li deien el “niño”. Ell era rosset
i tenia l’aparença d’un nen. Llavors van començar a dir Maria de
cal Niñu a la meva sogra, i al meu
marit, en Josep de cal Niñu. Al final
nosaltres ho hem patentat i a les

bosses inclús hi hem posat supermercat Quart cal Niñu. Tothom ens
coneix per cal Niñu. És una història
de molta antiguitat.

Com es porta un supermercat
familiar?
Costa molt. Hem de tenir molta
paciència tots plegats, encara que
siguin el pare, la mare, els sogres...
Nosaltres vivim separats però junts.
Uns passem per una escala i uns
altres per l’altra. Fas una vida molt
junta però bé. Jo amb els meus sogres vaig estar molt bé i el meu gendre també. El tema familiar sempre
costa, però a nosaltres ens va bé.

En quina mesura creu que han
canviat els hàbits de consum de
les persones?
Igual que el poble, això també ha
canviat moltíssim. Antigament, hi
havia dos tipus de iogurt, tres tipus
de llet, poques classes de xocolata...
Ara n’hi ha a centenars de cada. De
formatge nosaltres coneixíem “el
Caserío”, “El cadí”... i ara tenim una
gamma molt gran. Igual que amb la
fruita i la verdura. Ara la meitat de
la gent no té ni hort ni gallines i s’ha
de comprar tot. És un canvi general
molt gran, ara hi ha dietes diferents
i tothom té maneres diferents de
menjar. Abans poder eren més
coses de grana però el jovent d’ara

principalment són d’altres coses.
Ha canviat moltíssim tot.

Tema plàstics, com esteu
treballant per substituir-lo?
Pel nadal hem fet unes bosses noves
de tela. És costum des de la meva
sogre, fer algun regal per nadal als
clients. Abans, la meva sogra regalava moscatell, ha passat els anys i
s’ha anat canviant. Fa dos anys vam
fer un bolígraf i aquest les bosses
amb la nostra propaganda.

Com ha viscut la gent el canvi de
bosses i el fet d’haver-les de pagar?
Si et dic la veritat, no s’ho han
agafat malament. Hi ha molta gent
que pensa que està molt bé, que el
plàstic és un desastre. Ara ve molta
gent preguntant: Teniu una caixa?,
o us puc agafar cartrons... o fins i tot
no agafen cap bossa i s’ho emporten a braços. Altra gent és al revés,
diuen que ells la fan servir perquè
els va bé per les deixalles i nosaltres els hi fem pagar. El que la vol
la paga. El jovent sobretot és el que
més ho inculca als grans. Com això
de distribuir les deixalles, els meus
nets són els que em diuen on ha
d’anar cada cosa... i em comencen:
Iaia, això no ho fas bé! El jovent ja
puja amb aquesta arrel.

Com veus el futur del
supermercat i del poble?
A veure, si et soc molt sincera les
botigues petites es perdran totes,
ja que és molt complicat competir.
Aquí encara hi ha l’Spar, que és
molt gran... A mesura que el poble
creixi es posaran noves coses i les
botigues petites familiars es poden
anar perdent. D’altra banda, aguantar una empresa familiar costa molt
d’aguantar i és una altra manera
de treballar molt diferent. Ho veig
molt difícil per les botigues petites.
Per aguantar una botiga d’aquest
tipus has de tenir productes que
cridi l’atenció als clients, productes
locals. Productes concrets, per dir
vaig a buscar això a Cal niñu, o allò
altre. Tot i això nosaltres estem molt
contents. Sempre hem treballat.
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fàbrica d’embotits d’aquí a Palol, on
està ara l’Oliveras. Ell portava tota
l’oficina. Llavors la botiga va anar
creixent i en Josep va decidir deixar
la seva feina i posar-se a treballar
a la botiga. Quan en Josep va tenir
l’ictus, ara fa deu anys, es va incorporar el meu gendre, que era mecànic. Una de les meves filles quan va
acabar d’estudiar es va incorporar
també al supermercat. La botiga ha
canviat com unes set vegades. Els
pares d’en Josep són els que la van
fundar i era una botiga molt petita,
amb terra de fusta. Nosaltres la vam
canviar i vam començar a muntar la
carnisseria, un mural petit... Llavors
l’Anna i en Carles van incorporar el
mural gros i les caixes digitals. Tot
ha canviat per bé.

Una diversitat
molt singular ''
Adrià Compte Ferrer
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“El nostre dia a dia el vivim com si
estiguéssim sols. Portem els nens
a l’escola, anem a treballar, fem
esport... i mentrestant obviem el 99%
de les coses que passen al nostre
voltant. Compartim un territori amb
milers d’animals, que a la gran majoria no veurem mai, però que hi són.
Neixen, creixen, es reprodueixen i
moren igual que ho fem nosaltres.” I
el nostre poble no n’és l’excepció, ja
que disposem d’un entorn natural
privilegiat al peu de les Gavarres, enmig de camps de conreu, la riera del
Celrè i el riu Onyar, amb una riquesa
biològica enorme.
Avui us voldria parlar dels animals
de dues ales i plomes que habiten
als nuclis urbans del nostre
municipi, els ocells. Al llarg de l’any
en el poble se n’observen moltes
espècies, algunes nidificants, altres
hivernants i d’altres migradores.

Del pit-roig a les rapinyaires
nocturnes

Pit-roig
(Erithacus rubecula)

Començaré parlant d’un ocell molt
característic i que podem trobar als
nostres jardins, el pit-roig, inconfusible pel color ataronjat del seu pit i
per la seva valentia i atreviment davant la nostra presència. S’apropen
tant perquè vigilen el seu territori, el
qual defensen aferrissadament amb
els altres exemplars. Un altre ocell

molt comú, com el seu nom indica,
és el pardal comú. Podem observar
que els mascles d’aquesta espècie
són ben diferents de les femelles, ja
que disposen d’un pitet negre a sota
del bec, en canvi les femelles són de
color marró clar i més homogeni. El
que potser no sabem, és que també
tenim un cosí seu, el pardal xarrec,
sense diferències entre mascles i
femelles, és a dir, sense dimorfisme
sexual. Aquests ocells els podem
identificar perquè tenen una taca
negra a les galtes blanques.
Altres ocells petits, però ben
presents, són les mallerengues.
De més a menys habituals podem
veure la mallerenga carbonera i la
mallerenga blava, la mallerenga
cuallarga i la mallerenga emplomallada. La carbonera i la blava, que
destaquen pels seus colors intensos
com el groc i el blau i pel seu cant,
les podem admirar de ben a prop
si els mesos de més fred posem
cacauets a algun arbre del jardí o al
balcó. En canvi, les orenetes només
les veurem els mesos de més calor,
ja que arriben de l’Àfrica per passar
la primavera i l’estiu al nostre territori. Al poble en podem observar
dues espècies, l’oreneta cuablanca
i l’oreneta vulgar, ja que hi fan els
inconfusibles nius de fang des de fa
molts i molts anys.
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Entorn natural
Els ocells del
nostre poble

Aquestes espècies són beneficioses
per a nosaltres, perquè la seva dieta
es basa en la ingestió de milers de
mosquits, per tant, com més parelles en tinguem, menys mosquits
ens picaran!
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Un altre petit ocell que passa molt
desapercebut és la cotxa fumada,
és freqüent tant en zones rurals
com urbanes, i cria en petits forats
de les parets i teulades. Les femelles
d’aquesta espècie són de color grisós i els mascles, negre carbó amb
la cua vermellosa, s’alimenten d’insectes. El podem escoltar cantant
en un lloc alçat o a terra buscant
aliment amb el seu característic
moviment agitat de la cua.
Una altra espècie, una mica més
gran, que podem veure sobretot
els mesos calorosos és la puput,
amb la seva inconfusible cresta i les
ratlles negres de les plomes de les
ales. Alerta, no l’hem de confondre
amb el cucut, un ocell grisós que
habita als conreus i zones boscoses
properes al poble. Tres espècies
més, i emparentades entre elles que
podem confondre són: la tórtora
turca, una espècie de Turquia cada
vegada més habitual al poble, de
color gris clar i marronós amb una
cinta negre al coll; el colom roquer,
que ja s’ha adaptat a viure completament amb nosaltres, i el tudó, un

cosí seu més robust, de color més
fosc i amb una taca blanca al coll,
cada vegada més urbà. Unes altres
aus són les cueretes, estilitzades i
amb una llarga cua, d’aquí el nom
en algunes regions de “cueta”. La
cuereta blanca és present arreu del
poble, i la cuereta torrentera, com el
seu nom indica, freqüenta torrents
com el Celrè i l’Onyar. Es diferencien perquè la torrentera presenta
les parts inferiors amb tons grocs.
Finalment m’agradaria parlar
d’unes aus que també són presents
al nostre municipi, però que passen
ben desapercebudes, les rapinyaires
nocturnes. Són espècies que surten
a caçar de nit i per això costen
de veure, però si prestem atenció
podrem escoltar el més petit dels
mussols, el xot; el mussol comú,
que s’amaga a les teulades de les
cases; i l’òliba o xibeca, un mussol
de tons bruns i el dors blanc. Totes
aquestes aus, cada vegada més en
perill per les accions humanes,
tenen una funció clau en el control
de petits mamífers com ratolins,
rates i talpons.

Òliba
(Tyto alba)
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Femella de pardal comú
(Passer domesticus)

Agenda
trimestral
Dimarts 3 de març

Diumenge 8 de març

Escriptura per
adults

Dinar del soci de la
llar dels juvilats

20.00h – Local Social

Per gentilesa de Quart plat
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Club d’escriputura Belqui Leal
Entrada gratuïta
Durada aproximada: 1’30 h
Inscripcions a la biblioteca
Més info a: www.belquileal.com

Dimecres 4 de març

Bibliojocs
17:00h – Local Social
Del dissabte 7 de març fins al
diumenge 29 de març

Exposició
Inauguració La Terra i la Dona
19:00h – Museu
DS:

10.30h a 14.00h
16.80h a 20.00h

DG:

10.00h a 14.00h

Concert
Metderband
Ball amb Duet
Cabaret

Ball de la llar
de jubilats i
pensionistes
de Quart

Dimarts 17 de març

Dissabte 21 de març

Divendres 27 de març

Escriptura per
adults

Conferència

Hora del conte

18.00h – Biblioteca

18:00h · Biblioteca

20.00h – Local Social

Cada divendres

Club d’escriputura Belqui Leal
Entrada gratuïta
Durada aproximada: 1’30 h
Inscripcions a la biblioteca
Més info a: www.belquileal.com

Terrissa negra d’època medieval i
postmedieval: Fonts i mètodes per a
una anàlisi històrica integrada.

La Caputxeta lectora
De 3 a 12 anys
Entrada gratuïta

A càrrec de la Dra. Esther Travé.

A càrrec de Eva Bonache

17:45h – Local Social
Preu entrada + berenar i cava: 7€
Organitza: Associació Llar de Jubilats
i Pensionistes Quart
Més info a: 629 68 20 71

17.00h – Local Social
Dissabte 14 de març
Divendres 13 de març

Ral·li Slot
21.00h – Gric
3r Campionat Ral·li Slot
Organitza: Slot Quart		
Més info: 607 824 380

Escenaris
12:00h – Local Social
El Carreró de les bruixes
CIA. Poca Cosa teatre
Entrada 3€

Taula rodona
18:00h – Biblioteca
Les dones als obradors de Quart
Programa mes de la dona

La identitat de les argiles catalanes
A càrrec de la geòloga Anna Anglisano.

Dissabte 28 de març

Poesia performance

Divendres 20 de març

Escriptura per a
infants

Diumenge 22 de març

17:30h – Local Social

8:00h – Local social

La Terra i la Dona
Artistes al cel obert
Programa mes de la dona

Club d’escriptura Belqui Leal
A partir de 8 anys
Entrada gratuïta
Durada aproximada: 1’30h
Inscripcions a la biblioteca
Més info a www.belquileal.com

Petjades de fang
Organitza: Amb Ulls de Dona,
Oncolliga Quart

Diumenge 29 de març

Cursa solidària

Concert i ball
18:00h · Local social
Orquestra Maravella
Preu: 10€ · Venda tickets al Local
Social i a l’Ajuntament
Organitza: Llar de jubilats

18:00h – Museu

Competició de ball
18:00h – Pavelló
IV Trofeu Vila de Quart
Entrada gratuïta per empadronats
No empadronats 10€
+65 anys / -12 anys gratuït
Organitza: Club Ball Esportiu Quart
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Març

Maig

Dimecres 1 d'abril

Divendres 17 d'abril

Escenaris

Dimecres 6 de maig

Dimarts 19 de maig

Divendres 29 de maig

Bibliojocs

Escriptura per
infants

12:00h – Local Social

Bibliojocs

Hora del conte

Els cistells de la caputxeta
CIA. Samfaina de Colors
Entrada 3 €

17:00h – Local Social

Escriptura per
adults
17.30h – Local Social

Un lleó a dins
De 3 a 12 anys
Entrada gratuïta

17.00h – Local Social

17.30h – Local Social
Dissabte 4 d'abril

Exposició
26

19:00h – Museu
9ª Exposició de l'associació de
ceramistes de catalunya

Club d’escriputura Belqui Leal
A partir de 8 anys
Entrada gratuïta
Durada aproximada: 1’30 h
Inscripcions a la biblioteca

Més info a: www.belquileal.com

Dissabte 18 d'abril

Torneig
Tot el dia – Camp de futbol
MIC Torneig internacional de futbol
Categoria: Cadet
Organitza: UE Quart

Ral·li Slot
21.00h – Gric
3r Campionat Ral·li Slot
Organitza: Slot Quart
Més info: 607 824 380

Escriptura per
adults
Club d’escriputura Belqui Leal
Entrada gratuïta
Durada aproximada: 1’30 h
Inscripcions a la biblioteca
Més info a: www.belquileal.com

Sortida al maresme,
dinar Sant Andreu
de Llavaneres i
tarda de teatre a
Dijous 23 d'abril
Barcelona
Sant Jordi
Sortida: 8.45 matí

Divendres 10 d'abril

Dimarts 21 d'abril

20.00h – Local Social

A càrrec de Penélope Vallejo i Dameon Lynn

Dimecres 8 d'abril

Divendres 8 maig

Museu: Puntes d’Arenys de Mar
Obra de teatre: T’estimo si he begut
Preu: Socis 62€ · No socis 65€
Inscripcions a l’Associació de
Juvilats de dilluns a divendres de
16.00 a 18.00h
Més info a: 629 682 071
Organitza: Associació Llar de
juvilats i pensionistes de Quart

Parades de llibres, roses i
activitats diverses

Escriptura per
infants

Club d’escriputura Belqui Leal
Entrada gratuïta
Durada aproximada: 1’30 h
Inscripcions a la biblioteca
Més info a: www.belquileal.com

17.30h – Local Social
Club d’escriputura Belqui Leal
A partir de 8 anys
Entrada gratuïta
Durada aproximada: 1’30 h
Inscripcions a la biblioteca

Més info a: www.belquileal.com

Dimecres 8 de maig

Ral·li Slot

Divendres 22 de maig

Escriptura per infants
17.30h – Local Social
Club d’escriputura Belqui Leal
A partir de 8 anys
Entrada gratuïta
Durada aproximada: 1’30 h
Inscripcions a la biblioteca
Més info a: www.belquileal.com

21.00h – Gric

Dijous 23 de maig

3r Campionat Ral·li Slot
Organitza: Slot Quart
Més info: 607 824 380

Divendres 24 d'abril

1a Fira
gastronòmica
intercultural

Hora del conte

19.00h – Plaça del Pavelló

Més info a: www.quart.cat

17.30h · Local Social
Elmer
De 3 a 12 anys · Entrada gratuïta
A càrrec de Eva Bonache

Menjars del món
Balls tradicionals
Cultura internacional
Més info a: www.quart.cat

17:30h · Local Social

A càrrec de Eva Bonache
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Abril
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Les gorgues del Sant Pare

Sabies què...?

Estem davant d’un d’aquells racons on hom s’hi pot aturar i pensar en els
milers i milers d’anys que fa que s’ha anat modelant el paisatge i que no
sempre ha estat l’home qui ho ha fet; i és que el pas de l’aigua de la riera del
Celrè per aquest conjunt de roques durant molt de temps ha anat esculpint
el paisatge que observem dins la llera de la riera.

Si estem en un matí emboirat,
amb molta humitat i veiem l’aigua
corrent pel Celrè no negareu que
ens trobem en un lloc “màgic”...
sentiu les dones d’aigua? Les
goges, encantades o dones d’aigua
són éssers fascinants, productes
de la mitologia del nostre país, que
viuen en coves o forats, prop de
l’aigua, o fins i tot en les mateixes
gorgues (com la que tenim aquí al
costat). Són noies joves, boniques,
que acostumen a anar nues o amb
vestits molt transparents, encisadores, que canten dolces cançons
les nits de lluna plena o pentinen
els seus cabells d’or assegudes a la
vora de l’aigua. També se les pot
trobar rentant la roba, i qui aconsegueixi manllevar-los una peça de
roba tindrà prosperitat assegurada
però si és enxampat no deixarà de
passar-li desgràcia rere desgràcia...
I vet aquí la dualitat d’aquests
éssers: a vegades encisadors i meravellosos, a vegades causants de
desgràcies i maleficis.

Un paisatge que serà canviant dependent de l’època de l’any en la que ens
trobem, ja que, si bé la roca per si mateixa, amb les sinuositats i relleus que
presenta ja és digna d’admirar, les sensacions es multipliquen quan l’aigua
llisca per la superfície llisa que ella mateixa ha anat esculpint (i que seguirà
fent inexorablement).
La vegetació associada a la zona és la que esperaríem d’una fondalada
humida com la que ens trobem, amb espècies típiques de bosc de ribera
(vern, falgueres...) amb espècies barrejades d’alzinar (alzina, bruc, arítjol...)
degut a que la poca amplada de la llera i el discontinu cabal de la riera
impedeix l’assentament d’un bosc de ribera totalment consolidat i independent del medi que l’envolta.
Pel que fa a la fauna, hi podrem sentir el cargolet, que fa nius entre molses, falgueres o brancatge més dens, com també el tallarol de casquet, la
mallerenga cuallarga, carbonera o blava, el pit-roig (especialment durant
l’hivern) i, a les capçades dels arbres, verdums, cardines i gafarrons; durant
els mesos freds, els verns solen acollir pinsans i alguns lluers, sovint empaitats per l’esparver, un dels rapinyaires forestals per excel·lència.
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Coneix les
Gavarres

El compromís de l’Associació de Terrissers de Quart sempre ha estat la de
promocionar, divulgar, investigar i recollir tot allò que sigui propi de l’ofici
del terrisser.

Contacte
Carrer Cira de Girona, 125, 17242
Quart, Girona
972 46 90 2

Entitats
Q-Art i Acció!

Per setè any consecutiu, el Local Social de Quart es va omplir de llum,
color, fum i purpurina per rebre la tradicional actuació nadalenca de “Els
Pastorets de les Gavarres” enguany, a ritme de Queen. Un espectacle emotiu on unes 300 persones van poder gaudir de les versions de les cançons
més conegudes de la mítica banda de rock com ara Bohemian Rhapsody, I
want to break free, Under pressure, Find me somebody to love o la conegudíssima i més que percussionada We will rock you.
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Aquest any, la companyia Q-Art i Acció! ha portat el muntatge nadalenc a
les poblacions d’Arbúcies i Sils, on les fúries entremaliades han fet la guitza
als nostres protagonistes, els pastors Ramon i Manel que, després de totes
les peripècies i gràcies a l’ajuda dels àngels celestials, han aconseguit salvar,
altra vegada, el Nadal.
Des de la companyia estem molt satisfets de poder dir que, després de 7
anys, aquest muntatge ja comença a comptar amb una sòlida tradició, cosa
que ens encoratja a començar a preparar la propera aventura perquè cada
any els Pastorets a Quart, a banda d’una tradició, esdevinguin una sorpresa
per a petits i grans.

Aquest curs seguim amb aquesta línia, però hem abandonat de manera
puntual, la part més educativa i divulgativa de realitzar cursets d’aprenentatge i de seguiment, tal com hem realitzat els darrers anys. En propers
cursos de ben segur que els tornarem a oferir.
Aquest curs hem tornat a una tasca de treball de camp, de reunions, de
tardes de feina per recollir l’essència de la terrissa popular de Quart. El pas
inexorable del temps, els ràpids i constants canvis tecnològics, la lenta però
progressiva extinció de l’ofici, els canvis d’usos dels antics atuells, els canvis
de materials, i l’arribada de terrissa més barata de llocs remots, pot afavorir
que ben aviat oblidem les maneres, els mètodes, els processos de fabricació
de les peces tradicionals que sempre s’han fet al municipi de Quart. Volem
mantenir en la memòria col·lectiva el tarannà, la manera de treballar del
terrisser d’abans a l’hora de confeccionar les peces populars i tradicionals.
Amb aquest objectiu ens reunim cada setmana i reproduïm, tal com es feia
abans, peces tradicionals i populars que es feien als obradors quartencs.
Mentre els terrissers confeccionen les diferents peces fem un reportatge
audiovisual i fotogràfic de tot el procés. També elaborem una fitxa per a
cada peça amb tota la informació de la seva forma, la seves parts, la seva
morfologia, la mida, usos, referents bibliogràfics, museogràfics i amb l’explicació escrita del procés d’elaboració. Intentem no oblidar-nos res d’important de cada peça. Fins aquest moment hem treballat peces com el plat
de fer xuca, l’abeurador d’aviram, la menjadora d’aviram, la boina, el càntir
abeurador, l’ampolla escalfallits, el maridet, el plat girador i les cobertores.
Es fa un esforç per representar tota la producció independentment de
l’obrador d’on es realitzava. Treballem totes les peces, sense diferències, les
més representatives, les més conegudes, les més corrents i les més inèdites.
Cal tenir en compte que la terrissa quartenca , com a integrant inseparable
de la vida quotidiana, presenta una gran riquesa, varietat d’usos, diversitat
de formes i decoracions. És altament interessant descobrir també la comunió entre la forma i la funcionalitat de les peces.
Per fer aquesta feina comptem també amb la col·laboració d’experts,
estudiosos del món de la terrissa popular catalana que ens ofereixen els
seus fons per estudiar-lo i ens ajuden a difondre a l’exterior aquesta tasca
d’investigació més local que duem a terme.
Per ara recollim una molt bona informació, i elaborem una col·lecció molt
interessant de peces populars. Tot i que la feina és immensa i serà llarga
en el temps, estem satisfets dels resultats aconseguits. Aquest treball voldríem que representés una nova finestra oberta al coneixement del nostre
patrimoni, tant pels que la miren per primer cop com pels que ja són uns
experts en la matèria.
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Associació de Terrissers

Contacte
C/. Mas Ferriol, 1,3, 17242 Quart, Girona
972 46 83 44

IV Trofeu Vila de Quart – Competició de ball esportiu

Com ja us vam informar anteriorment, l’AFA ha coorganitzat una formació
per a mestres i famílies que permet fer un acompanyament sa i respectuós
al llarg de tot el desenvolupament sexual dels nostres infants. Alguns dels
nostres mestres ja han pogut treballar aspectes didàctics com ara: proporcionar eines i recursos per acompanyar el desenvolupament sexual; dissenyar activitats per incloure l’educació sexual en el projecte educatiu; i revisar
i reflexionar sobre el seu paper com educadors.

El proper diumenge dia 29 de Març tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu de
Quart la quarta edició del Trofeu Vila de Quart.

Com podem acompanyar els nostres fills en aquest camí era el títol d’una
xerrada que va fer la psicòloga en salut sexual reproductiva, Anna Salvia el
passat 10 de Gener a l’escola 9d4t. Una activitat organitzada per l’AFA on van
assistir més de 80 persones de tota la comunitat educativa de Quart.
Aquest va ser un espai obert on les famílies vam poder escoltar, reflexionar,
saber en quin moment es troben els nostres fills i aprendre a com reaccionar.
A la nostra generació els que ens ensenyaven de sexualitat era simplement
sobre reproducció; l’aparell reproductor, com es feien els fills i d’on sortien,
o bé sobre prevenció; píndoles preservatius, etc. L’Anna ens va fer evident
al llarg de tota la xerrada la necessitat de connectar amb el nostre propi cos,
com ningú ens va ensenyar a fer-ho, per poder facilitar que els nostres infants
coneguin el seu. Ens va convidar a reflexionar sobre com ara nosaltres, pares
i mares tenim l’oportunitat de decidir com volem acompanyar les nenes i els
nens al llarg del seu desenvolupament i com desitgem educar-los. Així doncs
podem ser més conscients de què transmetem a la mainada i hem de tenir
ben present que si no fem res al respecte també eduquem, però privant-los
d’informació i fomentant la desconeixença i la desconfiança.
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Com hem d’actuar perquè visquin la sexualitat com un plaer, com un fet
positiu? Volem que tinguin una educació sexual diferent a la nostra, sense
tabús ni tòpics? Sí, volem fer prevenció dels abusos sexuals però, no sabem
per on començar?
Qui no ha tingut mai por que els nostres fills siguin víctimes d’un abús, que
no siguin prou valents per a dir que no, volem que entenguin quan algú els
diu que no i ho respectin... Com ho fem per evitar aquests riscos? I d’aquestes i moltes més preguntes anava la xerrada de l’Anna Sàlvia.
Ens quedem amb el missatge de la xerrada: contestar sense romanços, com
més informació disposen els nostres fills, com més coneixement i connexió
del propi cos, la sexualitat passa a ser un joc més a la nostra vida, un fet
del dia a dia i, per tant, un tema en el qual poder conversar junts. Primer
pas, doncs, perquè davant d’una situació de risc, tinguin la confiança per
parlar-ne, per enfrontar-s’hi.
Tant l’AFA com els assistents a la xerrada van valorar molt positivament la
realització d’aquesta i des de l’AFA del 9d4t esperem continuar oferint activitats on pugui participar tota la comunitat educativa de Quart.

Club de ball
esportiu Quart
Contacte
eldollquart@hotmail.com

El ball esportiu és un esport reconegut des de fa uns anys, avalat pel Consejo
Superior de Deportes i pel Comité Olímpico Internacional. El IV Trofeu Vila
de Quart és una competició oficial aprovada per la Federación Española de
Baile deportivo (FEBD) i és puntuable per al ranking estatal.
Els esportistes provenen majoritàriament de Catalunya, tot i que cada
edició compta amb parelles procedents d’altres comunitats autònomes.
Es disputaran competicions des de les primeres categories territorials i
pre-competició fins a la màxima categoria nacional i internacional, comptant amb la participació de finalistes als campionats d’Espanya i Catalunya
i amb parelles amb un ampli recorregut a nivell internacional.
S’espera poder comptar amb uns 300 esportistes participants, seguint amb
la bona participació i acollida de la nostra competició.
Les entrades per poder venir a gaudir de la competició es podran comprar
el mateix dia al pavelló:
Preu públic general: 10€
Preu majors de 65 anys i menors de 12 anys: 5€
Preu menors de 5 anys: gratuït
Preu per als empadronats a Quart: gratuït (presentant DNI o certificat
d’empadronament)
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AFA 9de4t

«Contestar sense romanços»

Amb ulls de dona
Contacte
@ambullsdedona · Facebook

Des de l’Associació de dones de Quart “amb ulls de dona” us volem desitjar
una bona entrada a la primavera, que ja la tenim a tocar. Mentrestant, anem
fent activitats com la presentació del llibre “Marxa nòrdica. Manual pràctic”.
Vam passar una estona molt divertida i en va sortir la idea de fer un curset
d’iniciació a la marxa nòrdica. Ja tenim a la Cristina Borràs, l’autora, a punt
i a unes quantes sòcies, engrescades. També farem la presentació del llibre
“Elles també hi eren”. Les dones de la casa Masó, de la Rosa Ma. Gil.
Estem preparant una sortida a BCN per anar a teatre i l’assemblea anual de
sòcies per a principis de març.
Assistir a l’assemblea anual és una bona manera de conèixer què fem i com
funcionem, o sigui que si encara no ets sòcia, vine i ens coneixeràs. Si ets
sòcia vine a aportar idees, opinar i informar-te. Totes som necessàries!
De tot plegat us anirem informant a través del correu, whatsapp, facebook,
instagram, telegram o cartells informatius. Per a més informació: ambullsdedona@gmail.com

El nadal a Palol d’Onyar
Aquest Nadal l’associació de Dones de Palol d’Onyar ha organitzat diverses
activitats a Palol d’Onyar. A continuació us en fem cinc cèntims de què es va fer.

Dones de Palol d’Onyar
Contacte
@ dones.depalol.3 · Facebook

Anem a buscar el tió!
La primera es va realitzar el 8 de desembre. Al matí els més petits van anar
a buscar el tió al parc de la tirolina. Aquest els esperava amb molta gana així
que els nens i nenes van dur-lo al local social i allà van poder donar-li menjar
durant els dies següents. Després, es va explicar el conte El regal i es va fer un
taller de manualitats de nadal per decorar el local. Per finalitzar, les Dones de
Palol els hi van preparar un bon esmorzar.
Caguem el tió!
Per fi va arribar el dia en que els nens van poder cagar el tió. El 23 de desembre
a les 18h de la tarda tots els infants del poble van poder cagar el Tió i rebre un
regal que consistia en un estoig amb un llapis, una goma, una maquineta i a
més una bossa de llaminadures. Va ser tot un èxit! També van poder gaudir
d’una gran xocolatada amb melindros. A més, ens va venir a visitar un patge
reial amb què tots es van poder fer fotos i també entregar-li la carta.
Il·luminem el camí als reis!
Dies abans de la cavalcada de reis es va portar a terme el taller de fanalets.
Més de vint nens i nenes van poder fer el seu propi fanalet per poder guiar
els reis quan arribessin amb els regals. Va ser una tarda envoltats de tisores,
pintura i cola.
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I, per últim... la Cavalcada de reis!
El vespre del dia 5 de gener, els reis van arribar a Palol en una petita carrossa,
envoltats de regals per tots els nens i nenes del poble. A les 20h del vespre els
Reis Mags d’Orient van passejar-se pels carrers fins a arribar al local, decorat
expressament per la seva arribada. Allà tots van poder gaudir d’una estona amb
els Reis: els hi van cantar la cançó, es van fer fotos i els reis els hi van donar una
bossa de llaminadures. A més a més, aquest dia també van tenir una gran xocolatada amb melindros. Per últim, els Reis de Palol també van anar a visitar alguna
casa del poble per donar en persona els regals als més petits.
Gimnàstica rítmica: il·lusió per a la temporada 2019-20!

l’Associació Esportiva
Rítmica Quart
Contacte
ritmicaquart@gmail.com

Després d’un estiu treballant dur, el passat mes de setembre l’Associació
Esportiva Rítmica Quart va començar la temporada amb molta il·lusió,
presentant 5 conjunts federats, és a dir 27 gimnastes. Els conjunts benjamí,
aleví, infantil i els dos sèniors van treballar de valent i van brillar a la pista.
El conjunt benjamí, l’infantil i el sènior nivell VI es van aconseguir classificar per la final de Catalunya entre les primeres places, quedant el conjunt
benjamí subcampió de Catalunya.
Durant el mes de desembre, l’associació ha realitzat classes obertes, on les
famílies han pogut gaudir no tan sols de les coreografies de les seves filles,
sinó també del treball i esforç que hi ha al darrere d’aquestes.
Al mes de febrer, s’han iniciat les competicions d’individuals, on gimnastes
de l’associació hi participen, tant a nivell escolar com federat.
Cal destacar que el festival d’estiu tindrà lloc el proper 14 de Juny al pavelló
de Quart, amb l’entrada oberta i gratuïta per a tothom.

Com podeu veure ha estat un nadal ple d’activitats per la mainada. On ells i elles
han estat els protagonistes aquests dies. Uns dies carregats de màgia i il·lusió.

Associació Excursionista
Contacte
www.aequart.blogspot.com

Tot complint la tradició, el passat 22 de desembre vàrem pujar fins al Montigalà, a on vàrem coincidir amb els companys de Quart de Volta i tots junts
vàrem canviar la senyera per una de nova, i després vam fer la cantada de
Nadales. Mentrestant uns companys ens quedàrem al refugi per preparar
un bon esmorzar. Una vegada ben esmorzats, a la vora del foc, altra vegada
cantada de Nadales. Com que aquest any va coincidir amb el sorteig de
Nadal, també vàrem parar l’orella per si de cas, però un any més la sort va
passar de llarg.
La primera sortida de l’any teníem programat pujar a Rocacorba, però
degut a les fortes pluges dels últims dies, vàrem decidir pujar-hi en una
altra ocasió, ja que el camí és una mica perillós i, com que hi ha un refrany
que diu que qui no vulgui pols que no vagi a l’era, doncs això. Vàrem fer la
ruta de la Pedra de Girona, sortint de fora muralla. Vàrem pujar fins a Torre
Gironella, Torre Alfons XII, El Pirulí, El Polvorí, El Calvari, El Turonet de l’O,
on hi vàrem esmorzar, La Font de les Curculles, Pla de Sant Daniel fins a la
Font dels Lleons, la Font Picant, Monestir de Sant Daniel, la Catedral i els
cotxes, uns 9,5 km.
És una caminada molt maca, ja que es poden gaudir d’unes vistes espectaculars de Girona, Pont Major, Salt, Sant Gregori, Quart, Els Pirineus
nevats… ; En fi, una caminada molt maca i distreta.

Cap de setmana de bàsquet català – 8 i 9 febrer – Final a Quatre 38a Lliga
Catalana EBA
Refresquem el que s’ha anat publicant en els mitjans de comunicació i a les
xarxes socials.

CB Quart
Contacte
coordinaciocbquart@gmail.com

CB Quart, de nou, per quarta vegada ha sigut amfitrió – De la 38a. Edició
de la Lliga Nacional Catalana EBA 2019. Celebrat, el cap de setmana 8 i
9 de febrer. Amb aquests dos dies, hem rebut les visites del President de
la Federació catalana de Bàsquet: Ferran Aril, President de la Federació
de Bàsquet Girona, Xevi Santaló, de la Generalitat departament d’esports
Pep Pujols, els presidents dels clubs que competien, l’Alcalde Mollet Josep
Monràs, el nostre alcalde de Quart, Carles Gutiérrez i els regidors Samuel
Lado (Joventut), Gemma Borgoñoz (Entitats).
Els quatre equips que jugaven els partits de semifinal, del dissabte varen
ser: CB Vic, CB Mollet, CB Castelldefels i CB Quart.
Primera semifinal: CB Vic va superar l’equip Castelldefels
Segona semifinal: El Cb Quart, Germans Cruz · en aquest partit no va tenir
opcions contra el Cb Mollet. El resultat va ser 73-67. L’equip del Quart no va
poder dominar en les majories de les parts, tot i retallar diferencia en una
un parcial 2-10 (56-53) -.
Diumenge, amb els equips guanyadors de les semifinals es va configurar la
final – CB Mollet versus CB Vic.
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Des d’aquest espai donar de nou l’enhorabona al campió i com als altres
equips per fer-nos vibrar tant. Grans emocions viscudes, darrere aquests
esdeveniments no només hi ha jugadors, hi ha entitats com Federació de
Basquet Català, l’Ajuntament de Quart que ens han donat suport per poder
dur a terme aquesta final i confien en nosaltres. Igual que la resposta rebuda des del que creiem, ja que és com una gran equip: jugadors, familiars,
que participàvem com a voluntaris, omplien les grades i pista. Gran part de
l’èxit és gràcies a ells i des del club tenim ganes de repetir, si de nou tornem
a arribar a tenir opcions de ser finalistes. Ja que són aquests moments que
ens fan sentir un orgull especial de ser com som dintre i fora de la pista.
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La victòria va ser pel CB Vic. En un partit on l’emoció va ser present en tot
moment.

Quart de Volta
Contacte
quartdevolta4@gmail.com

Sortides

El Club Futbol Sala Quart presenta els seus equips

Aquests últims mesos hem fet sortides pel Cap de Creus, La Crosa · Castell
de Sant Llop, vàrem anar a veure els últims raigs de sol de l’any i vàrem intentar veure els primers del 2020 tot i que la climatologia no ens va deixar.

El passat 14 de desembre el Club va presentar els 6 equips que competeixen aquesta temporada.

Diada de “La Marató”

Fútbol Sala Quart

El 15 de desembre vàrem organitzar dins dels actes de “La Marató” la segona
edició dels Jocs d’Orientació, amb una botifarrada solidària.
El joc consistia a trobar una sèrie de fites marcades en un mapa que s’entregava als participants just abans de sortir. El dia va acompanyar i els participants s’ho van passar d’allò més bé.

Contacte
www.fsquart.wixsite.com

Tots els ingressos i donatius es van sumar a la donació feta a “La Marató”.
Gràcies a tots per la vostra companyia i solidaritat!
Dia del soci / Sortida al Montigalar
Un any més per celebrar el final de la temporada el 22 de desembre vam
coronar el cim del Montigalar a on ens vam afegir a la Colla Excursionista per
cantar nadales.

Durant la presentació, que va donar inici a les 18:30 hores, es va poder
gaudir de l’actuació de Joan Sitjar, un freestyle que va deixar sense paraules
a tots els assistents.
Aquesta temporada s’ha arribat a una xifra rècord de jugadors al Club amb
un total de 63 llicències. Amb 4 anys d’existència el Club no ha parat de
créixer, i per aquest motiu, la Junta Directiva, ja s’ha posat a treballar en la
propera temporada per incorporar un coordinador amb experiència per
poder gestionar tota l’estructura esportiva del club, amb la intenció de consolidar totes les categories i donar qualitat als entrenaments.
Per finalitzar la presentació es va realitzar un pica-pica amb tots els jugadors/es, pares i familiars.

Tot seguit hem fet un bon esmorzar per a tots els socis i col·laboradors.
8ª Cursa OPEN GIRONA BTT
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El proper 24 de maig a Quart tornem a organitzar una de les cinc proves
del calendari de l’Open Girona de BTT · XCO de la Federació Catalana de
Ciclisme.

AMPA
Santa Margarida de Quart
Contacte
ampaquart@gmail.com

Projectes del dia de la pau a les escoles de quart

Com qualsevol AMPA, els pares i mares del Sta Margarida som voluntaris que
treballem per a tots els alumnes de l’escola. Malgrat que uns quants liderem
el projecte formant part de la Junta, no podem oblidar que l’AMPA som tots!
Tant aquells que estem al peu del canó, participant activa i directament, com
els que feu propostes, veniu a ajudar quan es fa una crida, pagueu les quotes o
ens envieu alguna crítica que intentem resoldre tant aviat com ens és possible.

Per començar, a les estones d’assemblea, hem comentat fets del dia de la
Pau. Per encetar el tema, hem llegit un llibre relacionat amb els drets dels
infants. El llibre es titula “Un accident”. Arran d’aquesta lectura, hem descobert que hi ha 10 drets que procuren protegir l’infant en tots els seus àmbits. Tota l’escola treballa el mateix tema i ens hem repartit els drets amb les
diferents aules. D’aquesta manera, tots els companys de les diferents edats,
saben i descobreixen més sobre els drets que ens protegeixen. La nostra
classe s’ha dedicat a treballar el Principi 8: L’infant ha de figurar entre els
primers de rebre, en tota circumstància, protecció i socors. A partir d’aquí,
hem parlat molt de l’ajuda humanitària, com s’actua en cas d’accident, com
s’atenen els infants en situació d’emergència... Juntament amb l’escola Santa Margarita, hem creat elements que participen a l’atenció d’ajuda i socors.
A les estones d’ambient d’art, amb els companys de 4t, hem creat camions
d’ajuda humanitària, helicòpters, hospitals, vaixells i objectes relacionats
amb aquests serveis, amb grans caixes de cartró. Hem necessitat diferents
sessions per posar-nos d’acord, organitzar-nos amb grups, repartir-nos la
feina, anar a buscar el material necessari i crear-lo. Cada vegada ha anat
agafant més forma i al final, només ha quedat fer els darrers retocs per tal
de fer-lo el màxim real possible. Tot aquest material estarà exposat al Museu de la Terrissa de Quart. Dedicarem unes estones per anar-ho a veure i
aleshores podrem descobrir tot el que han fet els nostres companys de les
altres aules i de l’escola veïna, mentre aprenem més aspectes dels principis
dels drets dels infants.
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L’AMPA som tots!

Tots fem realitat aquest projecte, per això, ens agradaria que hi hagués
renovació de membres per tal d’aportar noves idees i noves formes de
gestionar les activitats que organitzem. Som molt conscients que les coses
es poden fer de moltíssimes maneres i amb formats ben diferents, per això
el proper octubre 2020, caldrà escollir una nova Junta, ja que l’actual no
renovarà el mandat.
Partint de la base que l’AMPA som tots, i no funciona sola, us animem a
participar a la Junta durant aquest curs, per aprendre i seguir de més a prop
quines són les seves funcions. També és enriquidor conèixer de més a prop
com ajudar i millorar la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills mitjançant les inversions que podem fer comprant material educatiu, tot tipus
d’aparells informàtics i electrònics, llibres, jocs, etc. A més, anualment es
treballa per facilitar la compra de llibres i material escolar, la socialització
de llibres, la roba d’escola i sobretot el que ens porta moltíssima feina, que
és l’organització i gestió del menjador i de totes les activitats extraescolars.
En aquests darreres mesos també hem dedicat molts esforços en resoldre les incidències que ens han arribat de menjador, per això, enguany,
en acord amb l’empresa gestora, s’ha acordat fer la 1a Jornada de portes
obertes. Us animem a participar-hi i preguntar tots aquells dubtes que
tingueu i us inquietin. També és important recordar que ha estat una tasca
molt complicada la d’incorporar la figura del conserge a partir de la
reconversió de la persona que fins ara només obria la porteria.
Per últim, no podem oblidar, que a més, la nostra Ampa forma part d’una
comunitat encara més gran, fet que ens permet col·laborar amb altres entitats com l’AFA del 9d4t a qui volem agrair la seva bona disposició i les ganes
de continuar treballant plegats.
Ens veiem a la propera junta?

9de4t
Contacte
C/. Mas Ferriol, 1,3, 17242 Quart, Girona
972 46 83 44
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Educació

Escola Santa Margarida

Festa major a l’auditori de Girona

La Rosa

Contacte
C/ del Tren, s/n, 17242-Quart
972 46 93 81

El dimecres 11 de desembre els alumnes de cicle inicial i cicle mitjà de l’escola Sta. Margarida, vam anar a veure un espectacle musical a l’Auditori de
Girona. A l’entrada de l’auditori ens vam trobar un piló d’escoles i ens vam
esperar per entrar ordenadament.

No podem deixar passar l’oportunitat que ens ofereix El Celrè per poder fer,
des de La Baldufa, un petit homenatge a una de les persones que més ha fet
perquè en el municipi de Quart hi comencés, ja fa molts anys, a haver-hi el
que és ara la Llar d´Infants.

L’obra es deia “Tututs” i ens explicava la festa major que celebraven al
poble de Vilatututs. Els músics que tocaven eren la Cobla Bisbal Jove i el
presentador era un actor que es diu David Planas i que feia molt de riure.
Els instruments que van tocar eren els següents: els cornetins, els fiscorns,
el trombó, les tenores , el contrabaix , el flabiol i el tamborí.
En aquesta obra vam veure com és un dia de festa major: la processó, les
sardanes ,els castells, el concert del matí, el ball de tarda i els focs artificials.
L’espectacle ens va agradar molt a tots. El que ens va agradar més va ser
quan va sortir un DJ i a tocar la cançó “Happy”. Al final vam ballar i cantar
les cançons des del nostre seient .
Quan va acabar l’espectacle vam anar a esmorzar a la Devesa i a jugar una
estona . Quan va arribar l’autocar vam tornar cap a l’escola.
Va ser un matí molt divertit!
Els nens i nenes de 4t.

La Baldufa
Contacte
Carrer Escoles, 9, 17242 Quart, Girona
972 46 81 17

Molts sabreu que estem parlant de la ROSA, però per què li volem dedicar
aquest article? Doncs perquè després d´anys de dedicació, de treball, d’estima vers els infants de Quart... ha arribat aquell moment de la jubilació (tan
esperat i que semblava que no havia d’arribar mai).
I és que 40 i pico d’anys treballant donen per molt:
· Milers d’infants i de famílies.
· Milions de bolquers canviats.
· Centenars de cançons cantades.
· Quilòmetres i quilòmetres caminats amb la corda amunt i avall del municipi.
· Quatre edificis diferents.
· Una vintena de companyes de feina.
· Exalumnes que han passat a ser mares i pares. I algunes d’altres també
companyes de feina.
· I un llaaaaarg etc.
Rosa: sabem que el teu dia a dia a partir d´ara estarà ple d´activitats, però
com que et coneixem, també sabem que trobaràs a faltar el contacte diari
amb els infants, amb les companyes, amb les famílies...
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*Us deixem un correu electrònic perquè si en algun moment de la vostra
vida la Rosa ha format part de vosaltres, i us bé de gust, li pugueu fer arribar
alguna anècdota, foto, missatge...
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Però no et preocupis, a La Baldufa t’estarem sempre esperant amb els braços
oberts per quan t’avorreixis i ens vulguis venir a veure.
Et trobarem a faltar!!!

Salut
Equip d’infermeria del C.L.
de Quart
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A través d’un codi d’usuari i una
clau que ha de sol.licitar-se al CAP
de referència de cada usuari, totes
les persones donades d’alta al
sistema públic de salut disposen de
la seva informació clínica personal
(com ara diagnòstics, informes clínics o resultats de proves i exploracions) en una pàgina digital accessible en qualsevol lloc i moment, així
no hi ha la necessitat d’acumular a
casa informes de cap mena.
Avui dia, en què les noves tecnologies ens acompanyen quasi bé
en tots els àmbits de la nostra vida
diària, disposar d’un lloc on s’hi
pot accedir amb seguretat però
alhora d’una manera fàcil és un
gran avenç.
Evidentment, tot i que fa anys
que està en funcionament, aquest
projecte del Departament de Salut
està en constant evolució. Actualment, la gran majoria del serveis són
generals però també hi incorpora
d’altres específics dels centres on
sou atesos. Entre els comuns s’hi
troben: les vostres dades, informació
clínica i pla de medicació, voluntats i

donacions, tràmits i serveis, agenda,
llistes d’espera i eConsulta, on es poden dirigir i rebre consultes i dubtes
directament amb el vostre/a metge/
essa de família. La Meva Salut és una
eina importantíssima per conèixer
a l’instant totes aquestes dades, per
tant, és molt recomanable que hi
tingueu accés. Per a qualsevol altra
informació més concreta us haureu
de dirigir amb el DNI i targeta sanitària al vostre CAP on us informaran
de totes les passes a seguir i documentació a aportar per tal de poder
donar-vos d’alta al servei.
Què hi podeu trobar?
1. Si no hi teniu accés, demaneu-		
lo al vostre centre sanitari.
Si teniu certificat digital, no cal que
demaneu l’accés.
Què cal?
Tenir 16 anys o més
Disposar d’una adreça elctrònica i
d’un mòbil on rebre SMS.
Portar la targeta sanitària individual
(TSI) i el DNI o NIE.
2. De qui podeu sol·licitar accés a
LMS?
· Dels fills menors de 16 anys.
· Dels fills entre 16 i 18 anys, amb la
seva autorització.
· De les persones de les quals sigueu responsables legals.

Què cal portar?
· La vostra TSI i el DNI o NIE
· La TSI de la persona de qui sol·iciteu accés.
· El llibre de família o certificat literal de neixement, en cas dels fills,
o la documentació legal original
que us acredita com a responsable
legal.
3. Us haureu de crear la vostra 		
contrasenya
Rebreu un correu electrònic que us
indica com fer-ho.
· Creeu-vos una contrasenya i les
preguntes per recordar-la.
· Poseu el PIN que heu rebut per
SMS.
Després d’haver demanat accés, teniu 4 dies, com a màxim, per crear la
contrasenya. Si ja han passat, truqueu
al 061 CatSalut Respon o torneu a
demanar l’accés al centre sanitari.
4. Com podeu entrar a LMS?
A través de la direcció web:
lamevasalut.gentcat.cat
· Codi TSI
· DNI i NIE
· Contrasenya (si teniu certificat
digital no cal la contrasenya
Després d’accedir-hi podreu triar
anar a la vostra informació, a la dels
vostres fills o a la de les persones de
les quals tingueu accés.
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La Meva Salut és un espai digital
segur de consulta sobre la informació personal de salut que es genera
arran de l’atenció sanitària rebuda
en els centres assistencials públics i
que es posa a l’abast de la ciutadania
mitjançant un accés efectiu i àgil.
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Arxiu
històric
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Exposició “El Drets dels Infants”
Seguint la proposta realitzada per part dels tres centres educatius del municipi
de realitzar una proposta expositiva per celebrar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, per tercer any consecutiu, el passat dia 30 de gener es va inaugurar,
l’exposició “Els drets dels Infants” organitzada pels tres centres educatius de
Quart: Llar d’Infants La Baldufa, escola 9d4t i Escola Santa Margarida.
La mostra es va poder visitar del 30 de gener al 9 de febrer al Museu de la
Terrissa de Quart. Durant la mateixa va ser visitada per més de 450 alumnes
dels tres centres educatius.
9a exposició de l’Associació de Ceramistes de Catalunya (ACC)
Del 4 d’abril al 17 de maig es portarà a terme al Museu de la terrissa de Quart
la 9a exposició de l’Associació de Ceramistes de Catalunya. Serà de la mà de
Penélope Vallejo i Dameon Lynn. La inauguració serà el dia 4 d’abril a les 19h.
Aquestes mostres son possibles fruit del conveni de col·laboració engegat
fa tres anys amb l’Associació de Ceramistes de Catalunya. Entitat que aplega a més 350 socis actius, entre ceramistes, terrissers, estudiants, col·leccionistes i artistes de tot Catalunya L’Associació és un punt de trobada dels
professionals del món de la ceràmica. Va ser creada l’any 1986 i des d’aleshores ha treballat per potenciar i donar a conèixer la ceràmica artística i
comercial catalana tant arreu de l’estat com a l’estranger.
El mes de març dedicat a “LA TERRA I LA DONA”
Al llarg de tot el mes de març, per celebrar el dia de la dona, 8 de març, el
Museu de la Terrissa de Quart prepara tot un seguit d’actes per tractar el
paper de la dona i el fang. La iniciativa ve donada pel col·lectiu Artistes a
Cel Obert, per commemorar el dia 8 març, Dia Internacional de la dona.
Tot plegat es vol dedicar el mes de forma monogràfica al paper de les dones
en l’actualitat i en el passat en relació al fang i a la terrissa.
La programació serà la següent:
· Del 7 al 29 de març: Exposició “La terra i la dona” d’Artistes a Cel Obert
del 7 al 29 de març. Es tracta d’una col·lectiva d’una cinquantena d’artistes des de diferents disciplines. Inauguració el dia 7 de març a les 19h al
Museu de la Terrissa de Quart.
· Dissabte 14 de març: Taula rodona “Les dones als obradors de Quart” el
dissabte dia 14 de març de 18h a 20h a la Sala de Lectura Miquel Pairolí.

Sabies què..?
El Museu de la Terrissa de Quart
enceta un nou any amb la seva
programació basada en la identitat
cultural del municipi per donar
difusió al seu patrimoni cultural.

· Dissabte 21 de març: Conferències: “Terrissa negra d’època medieval
i postmedieval: fonts i mètodes per a una anàlisi històrica integrada” a
càrrec de la Dra. Esther Travé, arqueòloga, professora associada de la UB
i membre del Grup de Recerca d’Arqueologia Medieva i Postmedieval de
la UB. I “La identitat de les argiles catalanes” a càrrec de la geòloga Anna
Anglisano, bredenca, filla de terrisser i doctoranda de la UAB. El dissabte
dia 21 de març de 18h 19’30h a la Sala de Lectura Miquel Pairolí.
· Dissabte 28 de març: Poesia i performance a càrrec dels Artistes a Cel Obert
el dissabte 28 de març de 18h a 20h al Museu de la Terrissa de Quart.
Es compta també amb la participació de l’Associació de Terrissers Artesans de Quart, i el suport de l’Ajuntament de Quart.
Formacions per les entitats del municipi
L’Ajuntament de Quart comença el 2020 proporcionant 3 formacions per a
les entitats del municipi:
· Fiscalitat per associacions
· Subvencions
· Manipulació d’aliments i higiene alimentària
La iniciativa va sorgir per la demanda que es va realitzar al Consell Municipal d’Entitats el 22 d’octubre de 2019. L’Ajuntament treballa per donar
els recursos necessaris i assessorament a les entitats municipals per tal de
millorar, any rere any, i fer més fàcil la seva labor. Agraïm els seus esforços i
dedicació per tenir el municipi amb contínua activitat. Gràcies!
X jornada de delegats
El divendres 7 de febrer es va celebrar la X Jornada de Delegats del Gironès.
És una activitat mancomunada organitzada des de les àrees de Joventut dels
següents municipis del Gironès: Cassà de la Selva, Llagostera, Celrà, Salt, Sant
Gregori i Vilablareix.
La Jornada es va organitzar a la Sitja de Fornells on hi van assistir un total de 103 delegats i delegades dels cursos de 2n i 3r d’ESO. Van ser acompanyats de 13 professors/
es i van ser dinamitzats per 14 professionals de l’Àrea de Joventut del Gironès.
L’objectiu d’aquesta Jornada és orientar i formar a través de dinàmiques de
grup potenciant les 10 habilitats per la vida. Es treballa la participació i la comunicació entre delegats i delegades per tal de dona’ls-hi eines per realitzar
millor la seva tasca.
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Viu a Quart

Es tracta d’una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i
protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de
la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la
comunitat.
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Aquest és el segon curs que l’alumnat que viu al municipi de Quart realitza
el servei. Alguns d’ells ja han acabat i d’altres finalitzaran entre els mesos de
maig i juny. Les places han sigut:
· Donar suport al Gran Recapte d’Aliments amb l’Associació Amb Ulls de Dona.
· Ajudar en l’organització de La Marató amb l’Associació Amb Ulls de Dona i
C.E Quart de Volta.
· Realitzar reforç escolar a la Biblioteca i amb Càritas Llambilles – Quart
· Ajudar en l’organització de la Marxa Popular de Palol d’Onyar amb l’Associació de Joves de Palol d’Onyar.
· Donar suport a les classes de TIC i Bricoart del CEIP 9d4t.
· Donar un cop de mà als Reis Mags amb la Comissió de Festes.
S’està treballant per a que hi hagi més varietat d’accions. Si ets una entitat
del municipi que està interessada en proporcionar places de voluntariat
per aquest alumnat, pots posar-te en contacte amb l’Ajuntament de Quart a
través del correu entitats@quart.cat
Apropa’t al teu punt d’informació juvenil (l’estació jove)
Fotografies de DDO.cat

Si necessites orientació sobre algun tema, vine a resoldre’l al teu punt d’informació, no ho dubtis!
Si tens alguna proposta, ens agrairia escolar-te!
T’agradaria participar en algun plantejament nou? Doncs a què espera?
Parlem-ne!
Horari d’atenció al públic:
Dimarts i dijous 11.30 h a 16.30 h
972 46 94 51
zonajove@quart.cat
@estaciojovequart

Àrea de Promoció Econòmica:
Ocupació i formació
L’Ajuntament de Quart continua apostant per les polítiques actives d’ocupació
i les mesures de promoció econòmica. Per això, gràcies al conveni de col·laboració que tenim amb el Consell Comarcal del Gironès pel desenvolupament
econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica se ha pogut implantar
al nostre municipi:
· El programa Treball i Formació, que ha permet donar feina a dues persones
del nostre municipi durant el 2019 i altre més per aquest any. Aquest personal es contracta des del Consell Comarcal del Gironès per realitza diferents
tasques de manteniment a la nostra localitat.
· El projecte municipal d’orientació laboral Espai Feina:
L’any 2019 el servei d’atenció ciutadana ha portat a terme 18 processos
d’orientació laboral amb persones en situació d’atur; d’aquestes s’han aconseguit un total de 8 insercions al mercat laboral; 3 s’han derivat al Programa
UBICAT o el Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya i una persona ha optat per la formació professionalitzadora.
Espai Feina també inclou un a línia de treball amb les empreses. Amb els
dades del cens empresarial del municipi, un total de 94 empreses, es possibilita crear un vincle per tal de conèixer les seves necessitats i valorar la previsió
d’incorporació de treballadors/es. Un 86% de les empreses visitades manifesten estar interessades en formar part d’aquest projecte. D’aquesta manera es
propicia el marinatge entre els perfils dels llocs de treball a cobrir i els perfils
de les persones que forment part de la borsa de candidats locals.
A més, des d’aquest servei s’han realitzat durant l’any passat dos propostes
formatives en relació a les demandes realitzades per les empreses visitades i per les necessitats detectades en els processos d’orientació. El primer
ha estat el curs de carretons i el segon el curs d’informàtica bàsica per a la
recerca de feina.
· Servei d’Ocupació Juvenil: des de les dependències de l’Ajuntament de
Quart la referent d’ocupació Juvenil del Gironès ha portat a terme 25 atencions a joves que han sol·licitat assessorament en temes laborals. Aquesta
atenció s’ha fet de forma presencial, telefònica o com a través de correu
electrònic o trucada telefònica)
Per altra banda, l’Ajuntament de Quart s’ha acollit la subvenció per incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris/àries del Programa
de Garantia Juvenil a Catalunya, la qual ha permet contractar a una persona
jove del municipi.
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Servei comunitari de l’alumnat de 4t d’eso
El departament d’Educació va implementar el servei comunitari en tots els centres educatius de secundària obligatòria de forma gradual. L’IES de Vilablareix,
l’institut públic que assisteixen la majoria dels adolescents del nostre municipi,
va iniciar l’assignatura el curs 2018-19.

Programa treball i formació
2019-2020
Des del mes de desembre del 2019, el municipi disposa d‘un peó de brigada
durant 6 mesos.

Si ets empresari/ària o autònom/a t’interessa!!!
Si ets del municipi de Quart i tens un negoci, caminem junts!
Des de l’àrea de promoció econòmica estem treballant amb l’objectiu de
promoure el comerç local i de proximitat i donar suport a l’autònom . Per
això et demanem contestar a un senzill qüestionari que tenim a les xarxes
socials de l’Ajuntament, i al canal telegram i així podrem ajudar-te en el teu
èxit! Estem a la teva disposició!
Els set pilars anticàncer
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Està contractat per l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del
Gironès a través del programa Treball i Formació. Aquest programa pretén afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur.

El dissabte 15 de febrer el Dr. Juan Ramón Germà Lluch, director científic de
l’Institut Català d’Oncologia, va oferir una xerrada organitzada per la regidora
de salut @g.borgo9 i Oncolliga Quart, en la que es va autodefinir “d’enterrador
a oncòleg”, referint-se als grans avenços que després de més de 40 anys de
trajectòria professional s’han produït en la investigació de la malaltia, la qual tal
i com ens explica en el seu darrer llibre Els set pilars anticàncer, es pot prevenir
seguint les següents recomanacions i hàbits:

El Consell Comarcal del Gironès
participa al Programa Treball i
Formació al Gironès 2019 · 2020
amb 1 contractació a la línia
PRGC per a prestar serveis al
municipi de Quart.

· Diagnòstic precoç.
· Dieta mediterrània.
· Prevenció d’infeccions.
· Evitar tòxics: tabac i alcohol.
· Evitar obesitat i sedentarisme.
· Tenir cura amb el sol.
· Atenció als tumors heretables.
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Per últim, i dintre del context de formació i ocupació, es donarà continuïtat
durant el 2020 al projecte Brigada Jove que, juntament amb l’àrea de l’àrea de
Joventut, ofereix una oportunitat laboral a joves del municipi per la millora de
l’ocupabilitat i facilitar l’accés a una feina, oferint un acompanyament formatiu
en un entorn laboral proper.

Dades d’interès
Ajuntament de Quart

Serveis tècnics

Elecnor

Tel.972469171
Plaça de la Vila, 2
www.quart.cat
ajuntament@quart.cat

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

(incidències enllumenat municipal)
Tel.900 10 20 64

De dilluns a divendres de 8h. a
14:.30h. Dimecres de 16h. a 19h.

Jutjat de pau
Tel. 629 51 69 95
Dijous de 9h a14h

Serveis Socials

Treballadora Social Sra. Gemma
Bragnolí Dimarts, dijous i divendres
de 8:30 a 15:30h. Per demanar
visita trucar al 972 20 19 62
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Estació Jove
Tel.972 46 94 51
C/ Tren, 56
Facebook: estació jove quart
Instagram: zona jove quart
tecnicajoventut@quart.cat
Dimarts i dijous de 12h. a 15h.
Dimecres de 16h. a 19h
Biblioteca Miquel Pairolí
Tel.972 46 90 73
C/Tren, 49 http//www.
bibgirona.cat/biblioteca/Quart/
contents/137-presentacio
Matins: Dimarts i Divendres de
9:30a12:30h
Tardes: Dilluns a Divendres de
16:00 a 20:00h
Bibliopiscina: Dilluns,dimecres
i divendres de 18:00 a 20:00 (La
Biblioteca romandrà tancada)
Pavelló poliesportiu
Tel. 972 46 87 84
C/Modeguer, 38
Dilluns a divendres de 17h. a 21h

Tel.972469381
C/Tren, 60
www.xtec.cat/ceipstamargarida
b7002922@xtec.cat

Ràdio Quart FM (IQuart FM 101.0)
Tel. 972 46 87 81 Plaça de la Vila, 1
radio@quart.cat
Assessorament a les entitats
Tel.972468783 C/ Tren, 56
entitats@quart.cat
Dilluns a divendres de 8:.30h a 14h

INS Vilablareix
Tel.972406005 c. Marie Curie, 1
17180 Vilablareix
http://insvilablareix.cat
iesdevilablareix@xtec.cat
Urgències
Tel. 112

55

EducadoraSocial Sra.EstefaniaTrías
Dilluns i dimarts de 8h a 15h. Dijous
de 8 a 12h.

Escola Santa Margarida

Museu de la Terrissa
Tel.972469370
C/ Tren, 58
www.museuterrissa.cat
info@museuterrissa.cat
Dissabtes de 10.30h. a 14h.
i 16.30h a 20h
Diumenges i festius de 10h a 14h
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.972468344
C/ Mas Ferriol, 1-3
http://agora.xtec.cat/escola9d4t/
b7009242@xtec.cat
Denúncies casos de Bulling
Tel. 900 01 80 18

Prodaisa
(incidències aigua municipals)
Tel.972202078
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

Continguts
Carles Gutierrez
Miquel Cortés
Jordi Batlle
Narcís Mas
Samuel Lado
Vanesa Larramendy
Gemma Borgoñoz
Sílvia Vidal
Cristina Troyano
Andreu Cufí
Joan Vicens
Rosa Duran Serra
Adrià Compte
Mariana Alonso
Laura Just
Entitats municipals
Disseny gràfic
Genís Ibanco
Gerard Coronel
Adrià Pell
Fotografia portada i entrevista
Carles Palacio
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