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Riudellots, des de la finestra.

A la data de redacció d’aquestes línies, portem 31 dies confinats i 
confinades als nostres domicilis de Riudellots.

Sens dubte, aquesta reclusió ens permet reflexionar, i ens ho permet tant 
que de ben segur som més capaços/es que abans de distingir les coses 
més importants d’aquelles que no ho són tant.

La realitat d’aquesta crisi sanitària és que ens ha demostrat que som 
vulnerables i que vivim en una societat vulnerable. Un virus desconegut 
ens ha tancat les indústries, el comerç i totes les activitats no essencials, 
i ens ha reclòs dins les nostres llars. 

En aquest temps de crisi, reforçar la moral és del tot essencial, hem 
de ser solidaris entre totes i tots. Hem de ser capaços/es de fer pinya 
cadascú des de casa seva i llençar amb energia un missatge d’esperança 
i això a Riudellots ho hem viscut de primera mà: amb un taller amb més 
de 30 voluntaris/àries cosint mascaretes per a sanitaris, gent gran, veïns/
es obligats a tornar a la feina abans d’hora, acompanyants de malalts en 
hospitals, un grup cada cop més nombrós de veïns/es posant música 
des del balcons apel·lant a l’esperança i a la resiliència de la societat 
civil organitzada, sens dubte el ressorgiment d’un esperit col·lectiu i de 
germanor que hem de preservar com sigui.

Veiem com han nascut nous desitjos d’aprenentatges i d’emprar noves 
eines, aprofitem tota mena d’eines abans arraconats, degustem nous 
aliments tot sovint elaborats en família, tenim temps i estem immersos 
en explosions diàries de creativitat, fem plans, tot allò accessori queda 
enrere.

Hem confirmat un cop més les professions que valen la pena que cuidem 
més i millor entre tots (no necessàriament per aquest ordre): la seguretat, 
la salut, la comunicació, l’agricultura, el comerç local, la indústria... 

Aquesta època de reflexió ens ha de conduir a nous reptes i horitzons, 
l’impuls definitiu d’aquest ideari social i col·lectiu basat en la solidaritat, 
en fer pinya, en construir plegats el municipi que volem i, en aquest repte, 
les entitats i associacions municipals que veureu novament en aquesta 
nova edició d’el Cric han tingut, tenen avui i tindran en el futur un paper 
essencial.

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva

Ducform SA
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En aquesta secció farem un resum de les activitats, 
cursos i tallers que s’han fet fins ara a la Casa de 
Cultura de Riudellots de la Selva. La programació del 
segon trimestre del curs 2019-20 ha comptat amb:

Idiomes:

La continuïtat dels grups d’anglès: anglès iniciació 
tercera part, anglès preintermedi segona part, 
anglès Proficiency, com també francès iniciació. 
Aquests es van iniciar a l’octubre i finalitzaran al juny.

Amb el curs de català bàsic 2, compost per alguns 
dels alumnes que ja havien fet el bàsic 1, d’octubre a 
desembre més els nous inscrits al gener. 

L’objectiu d’aquest curs és que els alumnes, no catalanoparlants, aprenguin a elaborar textos breus i mantenir 
converses breus sobre temes d’interès general, tanmateix entendre les idees principals de textos orals breus 
i de temàtica general en llengua catalana.

Per tant, per aconseguir aquests objectius cal que cada alumne inscrit prengui el compromís a assistir a tot el 
curs per poder avançar en grup en l’aprenentatge.

Pel proper trimestre es proposarà la continuïtat de la formació amb el bàsic 3.

Altres temàtiques:

Casa de Cultura
2n TRIMESTRE CURS 2019 - 2020

Imatge d’una de les sessions del curs de català Bàsic 1, del mes 
d’octubre a desembre a Riudellots.

Imatge de la sessió de cuina, sopes d’hivern i de les receptes cuinades.
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Cuina, els dos cursos han estat el del mes de gener, Sopes per a l’hivern, sessió en què es va ensenyar a 
elaborar tres tipus de sopes i cremes molt escaients per a l’hivern com la crema de moniato. I el de febrer, 
on la Nuri Lladó, de nou, en la sessió de verdures d’hivern, va ensenyar tres receptes noves on l’ingredient 
principal era la verdura de temporada, com la carbassa, imprescindible per fer un boníssim flam de carbassa.

Curs d’higiene alimentària de 4 hores de durada, repartides en dues sessions els dos darrers divendres de 
gener. Van participar-hi 17 inscrits, la majoria d’ells voluntaris del Fiporc.

El curs va tractar els aspectes de la higiene alimentària i que ha de conèixer el personal responsable de la 
manipulació d’aliments.

Tots els alumnes, un cop finalitzada la formació, van poder recollir el certificat corresponent.

Curs de Carretons elevadors, es va fer el 4 de març la formació teòrica i l’11 de març, la formació pràctica.
Aquest curs té com a objectiu fomentar els comportaments segurs, informar i sensibilitzar sobre el risc de l’ús 
de carretons elevadors, per tal d’adequar-se a les exigències legals en el marc de la Llei de prevenció de riscos 
laborals. 
En finalitzar la formació, un cop superades les proves teòriques i pràctiques, l’alumnat va rebre la certificació 
en carretons elevadors frontals i apiladors.
 
Per concloure, us informem que estem treballant amb la programació de cares al darrer trimestre, i poder 
oferir més propostes formatives que puguin ser del vostre interès! 

Curs de Carretons elevadors, es va fer el 4 de març la formació teòrica i l’11 de març, la formació pràctica.

Aquest curs té com a objectiu fomentar els comportaments segurs, informar i sensibilitzar sobre el risc de l’ús 
de carretons elevadors, per tal d’adequar-se a les exigències legals en el marc de la Llei de prevenció de riscos 
laborals. 

En finalitzar la formació, un cop superades les proves teòriques i pràctiques, l’alumnat va rebre la certificació 
en carretons elevadors frontals i apiladors.
 
Per concloure, us informem que estem treballant amb la programació de cara al darrer trimestre, i poder 
oferir més propostes formatives que puguin ser del vostre interès! 

Imatge d’una de les sessions del curs d’higiene alimentaria del mes de gener.



10

Sala d’Actes

Teatre: ELS PASTORETS 2019 

Dins la programació de Nadal 2019 vam poder gaudir, del que s’està convertint en un clàssic a Riudellots, Els 
pastorets. Com cada any, ha estat representat pel grup de teatre Teatrerus de Riudellots i sota la direcció d’en 
Nando Massaneda. Tots els seus components, petits i grans, van fer-nos gaudir d’aquesta obra teatral, típica 
catalana, el cap de setmana del 21 i 22 de desembre. 

En aquest espai us fem esmena de les diferents representacions que s’han celebrat a la Sala d’Actes des de 
finals de desembre fins ara.

Imatges de la representació de Els Pastorets 2019 dels Teatrerus de Riudellots
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Teatre: TRES FARSES RUSSES, del GRUP LA CUCA DE LLUM 

La primera representació de l’any a la Sala d’Actes, el diumenge 12 de gener, va ser Tres farses russes del grup 
de teatre amateur, La Cuca de Llum de Girona.

Tres farses russes, és la representació de tres contes d’Anton Txékhov, La institutriu, El prometatge i Una criatura 
indefensa. En aquests contes queden reflectides les misèries humanes amb humor i sense jutjar ningú.

El grup La Cuca de Llum amb la seva interpretació va aconseguir copsar l’atenció del públic per treure un apre-
nentatge de cadascuna de les històries explicades. 

Espectacle familiar: CABARET PATUFET de SAMFAINA DE COLORS

El diumenge 9 de febrer, es va representar l’espectacle familiar previ al Fiporc, Cabaret patufet de Samfaina de 
colors.

Cabaret Patufet és un espectacle de música, cançó, poesia on hi apareix la Rateta Presumida, la Lluna, la nina 
Marta… i un munt de personatges. Els tres porquets van estar, al llarg de tota la representació, observant-nos 
damunt l’escenari.
Tot plegat, un espectacle delicat, divertit i participatiu on l’espectador va respondre endevinalles, va cantar 

Diferents escenes de l’obra Tres farses russes del grup La Cuca de LLum 
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Sala d’Actes
cançons com la tradicional Qui s’ha mort, l’avi porc i va escoltar històries molt boniques que van fer passar a 
tota la família una tarda ben especial.

Espectacle Cabaret patufet de Samfaina de colors

Dues escenes de la representació de Florido Pensil

Dues escenes de la representació de Lisístrata a càrrec de Zam Teatre de Torroella

Teatre: II mostra de teatre amateur a Riudellots
FLORIDO PENSIL / LISÍSTRATA

El primer diumenge de març es va 
iniciar, la segona Mostra de teatre 
amateur a Riudellots, d’aquesta 
mostra s’ha representat fins ara:

El florido pensil, obra representada pel grup La Laguna Teatre. Aquesta paròdia de l’escola franquista explica 
amb humor l’absurd d’un sistema educatiu i que ha marcat a tota una generació d’aquest país. 

Lisístrata representada per Zam Teatre, és una comèdia escrita entorn el 411 a.C., quan la ciutat d’Atenes es-
tava immersa en una dura guerra. Lisístrata és també la protagonista de l’obra, que decideix iniciar una vaga 
de sexe per obligar els homes a fer la pau.

Lisístrata esdevé 
una inspiració fe-
minista i pacifista a 
través d’un prisma 
còmic ple de doble 
sentits i jocs de pa-
raules. Una propos-
ta escènica en què 
Zam Teatre, ha fet 
una adaptació prò-
pia canviant el final i 
introduint-hi música, coreografies i projeccions.
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Les exposicions que s’han celebrat aquest segon 
trimestre del curs 2019-20 a la sala d’exposicions 
de la Casa de Cultura de Riudellots són:

Sala d’exposicions

El divendres 10 de gener es va fer el vernissatge de Puzlemania 
de la Mireia Gómez Mireclick.

L’acte de presentació va anar a càrrec de la Montserrat Roura, 
alcaldessa de Riudellots, la Cristina Pineda, regidora de cultura, i 
la Mireia Gómez, autora del muntatge de tots els puzles exposats.

Puzlemania recollia uns 38 puzles. El més impactant de tots ells, 
titulat Moments inoblidables de Disney, és el més gran del món 
de Disney.

Moments inoblidables de Disney consta de 40.320 peces que 
representen escenes de deu pel·lícules d’animació de Disney: 
Blancaneus i els 7 nans, Fantasia, Dumbo, Bambi, La Ventafocs, 
Peter Pan, El llibre de la selva, La Sirenita, La bella i la bèstia i El 
rei lleó. Aquest puzle fa set metres d’amplada per dos d’alçada. 
Impressionant!

La resta de puzles mostraven llocs representatius d’arreu del 
món, des de Cinque Terre d’Itàlia a la Catedral de Sant Basili de 
Moscou, entre d’altres.

La Mireia Gómez el dia del vernissatge ens va explicar la seva 
afició pel món del puzle i el seu repte de muntar el puzle 
més gran de Disney. També va donar a conèixer el procés de 
muntatge de Moments inoblidables de Disney. Ha estat possible 
confegir-lo després de dedicar-hi un any, del 9 d’octubre de 
2018 al 10 d’octubre de 2019, amb una mitjana, aproximada, 
de 8 hores diàries i amb la col·laboració del marit i amics.

D’entre les persones que van visitar l’exposició Puzlemania, al llarg del mes de gener, vam comptar amb els 
alumnes de l’escola de Riudellots. Alumnes de P3 fins a quart de Primària van venir a visitar-la amb els seus 
tutors. La Mireia els hi va explicar el procés i curiositats del muntatge d’un puzzle en si i, més, el d’un puzle de 
dimensions tan grans!

Un cop desmuntada l’exposició, el puzle Moments inoblidables de Disney, es va traslladar per ser exposat més 
endavant a la Clínica Girona. Un dels objectius de la Mireia era cedir aquest puzle a algun hospital o clínica, perquè 
així el pogués gaudir molta més gent i especialment els nens, que per motius de salut, han d’estar ingressats. Un 
cop difós aquest missatge a través de TVGI, es va aconseguir trobar un lloc definitiu per estar exposat.

Gràcies Mireia per deixar-nos gaudir d’aquest munt de puzles!

Gener 2020: Puzlemania, 
de Mireia Gómez Mireclick

Fotos del dia del vernissatge de Puzlemania, el d’una 
de les visites fetes per els diferents cursos de l’escola 
de Riudellots i imatge de la peça més gran exposat.
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El mes de febrer a la sala d’exposicions es va presentar la mostra de fotografies Tocar, Olorar, Tastar, Sempre 
en companyia del Lliri Blau, Centre de Serveis de Riudellots de la Selva. Al costat d’aquesta exposició es podia 
veure el conte d’en LLoti, el porquet de Riudellots.

El vernissatge de Tocar, Olorar, Tastar, Sempre en companyia 
es va celebrar el divendres 14 de febrer dins la programació 
de setena edició de la Fiporc. L’acte el va presentar la 
Montserrat Roura, alcaldessa de Riudellots, la Cristina 
Pineda, regidora de Cultura, l’Olga Soler, coordinadora dels 
centres de servei d’àmbit rural de SUMAR i Josep Maria 
Vidal, president de SUMAR.

Com es va escriure en el díptic de l’exposició elaborat per 
la Carme Amer, directora del centre de serveis el Lliri Blau, 
la intenció del recull de fotografies exposades és donar a 
conèixer l’activitat dels tallers de cuina. Activitats que han 
anat fent al llarg del curs els usuaris del centre com una 
activitat terapèutica. El fet de cuinar no només aporta 
nutrients al cos, sinó també treballa la mobilitat, treballa la 
ment, estimula els sentits i deixa fluir les emocions. 

A la mostra fotogràfica podem veure els usuaris del Lliri 
Blau elaborant diferents receptes, des d’una broqueta de 
fruita fins a uns panellets, per tal de tenir l’experiència 
de preparar receptes tradicionals fins a receptes que no 
coneixien.

Va ser un plaer poder mostrar una de les activitats que es 
fan al Lliri Blau de Riudellots.

Febrer de 2020: Tocar, Olorar, Tastar, Sempre en companyia del Lliri Blau, 
Centre de Serveis de Riudellots de la Selva
El conte d’en Lloti, el porquet de Riudellots

Imatges del dia del vernissatge de l’exposició Tocar, 
Olorar, Tastar, Sempre en companyia, i del que es va 
exposar a la Sala d’exposicions

Sala d’exposicions
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El divendres 6 de març es va celebrar el vernissatge de 
l’exposició de pintura Fer parlar la natura. L’acte el va 
presentar la Cristina Pineda, regidora de cultura, i en 
Ferran Puig Roura, autor de l’exposició.

En Ferran, artista multidisciplinari, que combina la pintura, 
la ceràmica i la música, va explicar a l’acte de presentació 
el seu interès a experimentar amb el color i la forma i el 
seu procés de treball pictòric per aconseguir els quadres 
exposats.

Val a dir que l’exposició mostra una vintena de quadres de 
pintura acrílica sobre fusta. En tots ells es copsa l’atenció 
pels colors vius i vibrants que ha emprat l’autor. També 
s’observen les diferents textures i formes que aconsegueix 
a través de barrejar pintures fetes pel mateix artista i amb 
l’ajuda de canvis bruscos de temperatura i moviments.

Al final del vernissatge en Ferran Puig va obsequiar a tots 
els assistents amb un tast musical; tot tocant la guitarra 
ens va cantar tres cançons. 

Aquesta exposició, Fer parlar la natura, s’havia de poder 
veure al llarg de tot el mes de març, però per mesures 
de prevenció de la propagació del Coronavirus es va 
suspendre i igual que totes les activitats programades a la 
Casa de Cultura de Riudellots a partir del 13 de març.

Març de 2020: Fer parlar la Natura, de Ferran Puig

Fotos del dia del vernissatge de l’exposició de pintura Fer 
parlar la natura i dues pintures exposades
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Biblioteca

Un parell de cops l’any el centre de dia “El Lliri Blau” 
ens fa peticions de material; així doncs al desembre 
vàrem deixar-los un lot de revistes de premsa rosa, 
salut i de cuina, música i llibres.

Al novembre els membres del club ens vàrem trobar 
per comentar “After Dark” de l’escriptor japonès Haruki 
Murakami. L’univers Murakami, ple de personatges 
solitaris, incomunicats, mancats d’amor i a la deriva, 
va sorprendre gratament molts dels assistents.

I al gener vàrem parlar del llibre “Justine, o, Les dissorts 
de la virtut” del marquès de Sade. És una novel·la que 
ens explica les vicissituds d’una noia orfe que vol fer 
el bé i seguir el camí correcte però es troba davant una 
societat corrompuda i viciosa que no li permet.

Va ser molt interessant analitzar el contingut a través 
de la sexòloga, i membre del club, Marina Castro.

Us recordem que és un club totalment obert, si voleu 
passar una bona estona parlant de llibres apunteu-
vos!!!

Aquest gener s’ha iniciat, en col·laboració amb l’Espai 
Jove, el club de lectura juvenil. Aquest és un club dirigit 
als joves de la població (compta amb 11 inscrits, 8 de 
1r d’ESO i 3 de 2n d’ESO), que es fa bimensualment 
a l’Espai Jove i que està conduït per la tècnica de 
joventut Clara Ribatallada. A través de lectures de 
tota mena (d’adolescència, d’intriga, de sexualitat, 
de bullying, etc.) té la voluntat de parlar de diferents 
temàtiques i estimular el plaer per la lectura.

El dimecres 26 de febrer es va fer la primera trobada 
i es va comentar el llibre policíac “No demanis llobarro fora de temporada”. Després de comentar el llibre els 
participants varen poder jugar a fer de detectius en un joc de taula.

Centre de dia

Club de lectura d’adults

Club de lectura juvenil

Properes trobades:

16 d'abril a les 21:00h
"1984", de George Orwell

28 de maig a les 21:00h
"El Asesinato en el Orient Express" 
d'Agatha Christie
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Educació Infantil

• Taaat! / Lemon Ribbon Studio
• El Gran llibre de les primeres paraules / Nathalie Choux
• Animals gegants marins / Marie Greenwood 
• 100 petons de bona nit / Mack van Gageldonk 
• A casa amb la Maisy: les meves primeres paraules / 

Lucy Cousins 
• Les 4 estacions / Jacques Beaumont 
• Al meu llitet de fada / Mònia Abad
• El Gosset / Mònica Falguera 
• Sons màgics: la bella princesa / Susaeta
• Bombers al rescat / Susaeta
• Els Colors / Jordi Busquets
• El Bosc / Mariona Cabassa 
• El Gat Mima llegeix: amb figures en relleu / Lara Jones

Cicle Inicial 

• Compte amb la granota / William Bee 
• Compta amb mi: una cançó contada 
  de Txarango / Valentí Gubianas 
• Invencibles: una cançó contada d’Els Catarres / 

Montse Forradelles 
• Bona nit, Joan! / Salvador Comelles 
• Només un trosset! / Émile Jadoul 
• Anna i Valentina / Danny Parker 
• Els [Calçotets] del llop elàstics i fantàstics / Wilfrid 

Lupano 
• La Vaca que es va enfilar a un arbre / Gemma Merino 
• Sedafí: història d’un cuc de seda / Pep Molist 
• L’Ànec pagès / Martin Waddell 

Cicle Mitjà

• Papitis / Josep Francesc Delgado 
• La Pastelería de doña Remedios / Agustín Fernández 
• La Pata Paca / Ricardo Alcántara 
• Rana por un día / M. Teresa Aretzaga 
• El Principi de tot / Manuel de Pedrolo
• L’Elefant golafre / Rafael Ordóñez 
• Escola de monstres: a l’atac! / Mr. Tan, Camille Roy 
• La Cançó del bosc cremat / Maria Àngels Juanmiquel 

Cicle Superior

• El Mago del balón / David Walliams 
• Guinness world records 2020 

Novetats • Endavant, always / Ana Punset
• Bailando sin parar / Alexity 
• ¡Un Halloween de miedo! / Diana Mármol 
• Idénticas y opuestas / Karina y Marina 
• Todo sobre mí / Sílvia Sánchez 
• L’Arbre dels desigs / Katherine Applegate 
• El Zoo petrificat / Joris Chamblain 
• El Refugi del Tarek / Muriel Villanueva 
• ¡Un viaje increíble! / Daniela Golubeva 

Juvenil

• El Mediador / Xavier Gual 
• Tina Frankens / Bel Olid 
• Moxie: la revolución de las chicas / Jenniffer Mathieu 
• Invisible / Eloy Moreno 
• Ira: jinete de dragones / Manuel Gutiérrez
• El Llop de sorra / Asa Lind 
• Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de 

l’univers / Benjamin Alire Sáenz 
• El Ramat perillós / David Nel·lo 
• Detrás de todo / Mónica Morán 

Adults

• El Susurrador / Donato Carrisi 
• Las Hijas de la tierra / Alaitz Leceaga 
• Princesa de mármol y cristal / Malenka Ramos 
• La Desaparición de Annie Thorne / C. J.Tudor 
• La Última mentira / Mary Kubica 
• El Chocolate no hace preguntas / Yolanda Quiralte 
• Barcelona: Parece mentira / Juan del Val Barcelona 
• Enamórate de ti: el valor imprescindible de la 

autoestima / Walter Riso 
• Mi dieta ya no cojea: la guía práctica para comer 

sano sin complicaciones / Aitor Sánchez García 
• Los 88 peldaños de la gente feliz: el método nº 1 

para conquistar el éxito interior / Anxo Pérez 
• El Baile de la vida en las mujeres: un recorrido por 

nuestras etapas vitales al natural / Anna Salvia 
Ribera 

• Madres y padres influencers: 50 herramientas para 
entender y acompañar a adolescentes de hoy / Eva 
Bach y Montse Jiménez 

• Com fer que et passin coses bones / Marian Rojas Estapé 
• Maria Montessori / Ariadna Castellarnau 
• Come comida real / Carlos Ríos
• La psicóloga / Helene Flood
• Soy una mamá / Megan Maxwell
• La Casa de modas: hijas de la libertad / Julia Kröhn 
• El destino de los héroes / Chufo Lloréns 
• Farem castells de sorra / Blanca Soler 
• La Madre de Frankenstein / Almudena Grandes 
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Biblioteca

Conte/taller. Treballar les emocions des de ben petits és 
molt important i per això ens va visitar la psicòloga Anna 
Ferrer per explicar-nos el conte “El peix que no plorava 
mai” i tot seguit fer un petit taller.

Taller. El 7 de febrer vàrem fer un taller d’scrap a càrrec 
de la Maria Valls.

Hora del conte. El divendres 14 de febrer ens va visitar “La 
Perleta” amb el seu espectacle “L’Abric” i va agradar molt.

Club de lectura infantil. Aquest curs ens hem inscrit de 
nou al “Premi Atrapallibres” i hi participen 45 alumnes 
entre 4t, 5è i 6è.

Visites escolars. Durant el mes de febrer ens varen visitar 
els alumnes d’educació infantil i cicle inicial.

Hora del conte. També al febrer vàrem celebrar el Car-
nestoltes amb “La Bleda” i el seu conte “La maleta de les 
disfresses”.

Activitats realitzades
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Recordeu que podeu consultar totes les activitats que farem a:

· Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecariudellots
· Twitter: https://www.instagram.com/bibliotecariudellots/
· Instagram: https://www.instagram.com/bibliotecariudellots/
· Web: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/riudellots

Taller. Al març la biblioteca es va omplir de “little chefs” 
per cuinar un fantàstic combinat de iogurt, maduixes, 
plàtan, cereals i mel...nyam nyam. Els va quedar molt bo 
i a més varen practicar l’anglès amb Kids & Us de Cassà 
de la Selva.

“Alquímia Musical”, una de les millors companyies infan-
tils, va venir a la Llar d’Infants a oferir-nos el seu especta-
cle “El concert més petit”, un veritable viatge.

ABRIL

24 d’abril a les 17:30h
Taller: “Estampació amb pigments naturals” 
a càrrec de TallerNins.
Cal inscripció prèvia.

MAIG

7 de maig a les 10:00h
Hora del conte 0-3 anys: “Contes i tresors per a 
nadons” a càrrec d’Alma i la mar de contes.

8 de maig a les 17:30h
Hora del conte: “Pomelo” de Judith Farrés.

15 de maig a les 17:30h
Planetari familiar, a càrrec de CelObert.
Cal inscripció prèvia.

22 de maig a les 17:30h
Titelles a la plaça: “Ai, la Farina!” de Pengim Penjam.
a les 19:00h
Supernit del club Super3 a les biblioteques. 
Cal inscripció prèvia.

Properes activitats

28 de maig a les 21:00h
Club de lectura d’adults: “El asesinato en 
el Orient Express”, d’Agatha Christie.

29 de maig a les 17:30h
Màgia: “Màgia per a tothom!” a càrrec de 
l’il·lusionista Marc Sàbat.

JUNY

5 de juny a les 17:30h
Taller mural: “El monstre de les abraçades”, 
de Laia Bedós.
Cal inscripció prèvia.

JULIOL

9 de juliol a les 19:00h
Club de lectura a la piscina municipal: 
“El riu encès”, de Miquel Martín. Comptarem 
amb la presència de l’escriptor.

Albert Dubé i Sàez
Biblioteca Anna Nadal i Serra 

biblioteca@riudellots.cat
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Hola a tots! 
          
Una vegada més els nens i nenes de la Llar d’Infants 
tornem a estar amb vosaltres per ensenyar-vos que 
bé que ens ho passem!!!.

 Arribat en Carnestoltes vam seguir les consignes que 
ens donava cada dia. Aquestes en són algunes:
 

“Tots amb la cara pintada”

“Tots amb un pentinat o complement divertit”

Llar d’infants
EDUCACIÓ

FIPORC

EL CARNAVAL

A punt de començar la Fira vam pintar un bonic “por-
quet” i vam sortir a veure les “paradetes”
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“Tots disfressats”

Algunes mares/pares de la Llar ens van ajudar en la confecció d’una bonica disfressa de “bomber” i de “pintor” 
que vam poder lluir en una cercavila pel poble en la que molts col.laboradors s’hi van afegir amb gresca i bon 
humor per tal de donar un cop de mà.

Aprofitant la sortida vam passar a visitar els usuaris del Centre de Serveis Lliri Blau

I en arribar la foto de rigor per tenir un record del moment
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EDUCACIÓ

Bé! Això és tot.
Des de la Llar donem l’agraïment més sin-
cer a la nostra AMPA i a tots els pares/ma-
res i avis/àvies de la Llar que van col.labo-
rar en tots els actes organitzats.   

A reveure i fins la propera! 

Llar d’infants
Tampoc podia 
faltar la berena-
da de dijous gras 
que amb el bon 
temps es va po-
der fer al pati de 
la Llar

 Anna Vinyes-Miralpeix - Directora
llar@riudellots.cat

Organitzat conjuntament amb la Biblioteca 
“Anna Nadal i Serra”, Alquímia Musical ens 
va oferir “El concert més petit”, un viatge 
musical i sensorial.

TALLER DE MÚSICA
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AMPA - Llar d’infants

Els nens i nenes de 
la llar d’infants van 
celebrar les festes 
de Nadal berenant 
xocolata amb 
melindros.

Els petitons se’n van 
llepar els dits! 

NADAL 2019 - 2020

Per acabar d’arrodonir les festes, van 
poder gaudir de l’espectacle “contes 
dins la capsa” de l’Olga Cercós.

TALLER DE MÚSICA
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EDUCACIÓ

Vam anar a esperar els reis molt ben equipats. 
Les mames i els papes de l’AMPA amb l’ajuda dels 
nens, vam confeccionar uns fanalets ben originals. 

AMPA - Llar d’infants
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SEGON TRIMESTRE

Aquest 2020, hem començat amb molta 
il•lusió.

Els més petits cada setmana aprenen an- 
glès amb una professora nativa, activitat 
subvencionada per l’ajuntament. 

I per acabar el trimestre, vam elaborar unes 
disfresses molt elegants: els alumnes de P-2 
de bombers i els de P-1 de pintors. 

I això no para, seguim preparant amb mol-
tes ganes la resta d’activitats d’enguany.
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Casal de jubilats
CARNAVAL 2020

Un any més vam celebrar el passat dia 12 de 
febrer el “CARNAVAL” en el berenar-ball dels 
dimecres, amb molta gent lluint vestits de formes 
molt diverses. Totes les disfresses desfilaren 
per ensenyar-nos les seves boniques i variades 
vestimentes i al final la foto de grup. 

Eren tants que només podem ensenyar-vos 
alguns d’ells. Moltes gràcies a tots els participants 
i fins al pròxim any.
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Espai jove

A l’Espai Jove hem començat 
el 2020 amb molta energia: 
programem activitats les tardes 
de dilluns a divendres, de 16 
a 20 h, com tallers de cuina, 
treballs manuals, jocs... I des del 
mes de febrer tenim una nova 
dinamitzadora juvenil, la Mar, 
que substitueix l’Ignasi, a qui des 
d’aquí volem agrair moltíssim la 
bona feina que ha fet tot el temps 
que ha estat al capdavant de 
l’Espai Jove. 

Hem iniciat el Club de Lectura 
Juvenil, que va adreçat a joves a 
partir de 1r d’ESO, en col·laboració 
amb la biblioteca. Les persones 
del Club llegim el mateix llibre i 

després fem una trobada per comentar-lo i fer alguna activitat relacionada amb aquell llibre. El mes de gener 
vam repartir el primer llibre entre els membres del Club i al febrer vam fer la primera trobada i vam jugar a 
detectius (com el protagonista del llibre que havíem llegit) per resoldre un cas entre tots/es. Si t’agrada llegir i 
tens més de 12 anys, encara pots apuntar-te al Club: demana-ho a la biblioteca o a l’Espai Jove.

A partir del gener també vam començar una sèrie de 10 tallers d’educació emocional i coaching per a joves 
a partir de 14 anys. L’adolescència és una època de molts canvis i de moltes decisions i, des de l’Espai Jove 
de Riudellots, volem acompanyar les persones joves perquè puguin viure aquesta etapa de la vida d’una 
manera més plena i més autèntica. En aquests tallers en grup i sessions d’acompanyament individual, es 
busca respostes a preguntes com: Qui sóc? Qui vull ser? Quines coses vull canviar? Quines dificultats em 
trobo? Quines són les meves motivacions? Aquests tallers són subvencionats per Dipsalut a través del projecte 
de Benestar i Comunitat i els imparteixen professionals de l’equip Indòmita.

Al febrer l’Espai Jove va participar en el Fiporc, a través del projecte “Petits implicats” amb l’alumnat de 6è de 
l’escola, que van dur a terme un taller de clauers de fusta per als visitants de la fira. També van col·laborar amb 
la fira el grup de pubilles i hereus, que van oferir activitats diverses durant el cap de setmana: maquillatge de 
cares, jocs de taula, taller de plastilina, taller de xapes, venda de marxandatge de la fira... El Fiporc també va 
comptar amb voluntaris/es joves de Riudellots que estudien a l’Institut de Cassà, a través del Servei Comunitari, 
que van estar fent tasques diverses a la fira.

Per últim, s’ha elaborat el Pla Local de Joventut 2020 - 2023 de Riudellots , ja que s’havia d’aprovar en el 
ple de març que no es va poder celebrar a causa de les mesures preventives pel COVID-19. Es tracta d’un 
document que aposta per unes polítiques de joventut integrals i de qualitat i on es recullen els principals 
reptes a desenvolupar en aquest municipi en matèria de joventut durant els propers 4 anys. El pla té dues 
parts diferenciades: per una banda, la diagnosi, que parteix de l’anàlisi de la realitat juvenil de Riudellots (on es 
descriu la realitat dels joves del municipi) i, per l’altra, el disseny de la intervenció, on es recullen els objectius 
i les propostes d’actuació per donar resposta a les necessitats detectades en l’anàlisi.

L’ESPAI JOVE DE RIUDELLOTS

Fiporc 2020

Fiporc 2020



29

Aquest pla engloba polí-
tiques dirigides a facilitar 
les transicions vitals de les 
persones joves de Riude-
llots (educativa, laboral, re-
sidencial i ciutadana), polí-
tiques dirigides a millorar 
la qualitat de vida actual 
de les persones joves i al 
seu benestar, i també po-
lítiques dirigides a trans-
formar el context social 
que habiten els i les joves 
de Riudellots, a través de 
l’activació del potencial 
que tenen les persones jo-
ves com a agents de canvi 
que poden incidir en el seu 
entorn. Amb aquest con-
junt de polítiques es pretén 
facilitar la realització del 
projecte de vida de cadascun dels i les joves del poble i generar oportunitats que permetin la mobilitat social i 
el trencament de la reproducció de les desigualtats.

Fiporc 2020

Fiporc 2020
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Esplai La Petjada
ENTITATS

L’Esplai de Riudellots

Un any més podem 
assegurar que la Quina 
de l’esplai ha estat 
un complert èxit! Per 
això, des de l’equip de 
monitores volem agrair la 
participació i col·laboració 
de totes aquelles famílies 
i empreses que han ajudat 
a fer que això fos possible.

Però l’aventura no s’acaba 
aquí, com sempre després 
de la Quina ens espera el 
segon trimestre d’esplai. 
Com que el bon temps ens 
ha acompanyat gairebé 
tots els Dissabtes, hem 
pogut gaudir d’un munt de 
jocs i activitats a l’aire lliure 
cooperant i treballant 
entre nosaltres i amb l’entorn.

El grup de petits i petites hem seguit viatjant pels països del món a la recerca de la guineu: hem visitat els 
esquimals i iglús de Groenlàndia, hem treballat amb pasta italiana, hem jugat i rigut com els argentins i hem 
fet titelles australians d’allò més xulos. Tot i que ens ho hem passat súper bé, encara ens queden molts llocs 
a visitar abans de trobar-la.

Els mitjans i les mitjanes, cada dissabte hem conegut un dia internacional diferent i això ens ha permès realitzar 
un munt d’activitats grupals amb reflexions i jocs a l’aire lliure. Aquest trimestre hem pogut treballar molts 
temes: des de la protecció de dades fins al medi ambient gràcies als dies mundials de l’educació ambiental, de 
l’inventor, de pensament i el dia mundial de la dona treballadora.

El grup de grans hem fet moltes activitats diferents, però volem destacar que hem aconseguit editar un joc 
ja existent per això poder fer-ne un de nou i diferent per l’esplai i perquè tots els infants puguin jugar-hi. No 
només això, també vam jugar a un gran Cluedo bastant complicat de resoldre i ens en vam sortir, som un gran 
grup!

Els supergrans hem fet molt d’esport i també hem jugat a jocs de taula. Però el més important.... hem decidit 
que volem fer una súper camiseta! Estem impacients per fer el disseny i tenir-les a punt per a les colònies 
d’estiu!

Les veteranes hem tingut complicacions per trobar horaris on poguéssim ser totes i fer excursions diferents. 
Tot i les adversitats, vam aconseguir anar a passar un Diumenge plegades a Cal Mico (el rocòdrom de Girona), 
us podem ben assegurar que riures no en van pas faltar.
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No hi ha millor 
manera de tancar 
aquest trimestre 
que amb les 
colònies de cap 
de setmana!! El 
cap de setmana 
del 21-22 de Març 
anem fins a Santa 
Pau, a la casa de 
colònies La Cot a 
gaudir de 48 hores 
senceres de pura 
diversió, passió i 
emoció amb tots 
aquells infants de 
l’Esplai la petjada 
que han decidit 
acompanyar-nos.

Ens encanta la 
feina que fem, el 
caliu i la bona rebuda que les famílies ens doneu, per això seguim amb les piles més carregades que mai per 
començar aquest tercer trimestre. No us oblideu que si voleu veure tot el que anem fent durant l’any podeu 
seguir-nos a les xarxes socials!!

Equip de Monitores de l’Esplai 
La Petjada
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Riudellots Comerç

Aquest any ja hem regalat 1200 euros als que compreu a Riudellots

El mes de febrer coincidint amb FIPORC es va dur a terme a tots els establiments associats, la campanya 
per sortejar una panera amb productes derivats del porc. La guanyadora va ser Nuri Vilà, amb una butlleta 
recollida a rosca coffee & food.

Comprar a Riudellots té PREMI 

Guanyadors Nadal 50 euros!   

Mireia Pagès, Autoescola Lia 

Gemma Llimona, Carnisseria J. Güell 

Carmen Esteve, Clínica Dental Dr. Moralejo 

Pilar Llamas, Forn de pa Sant Cristòfol 

Lluís Vilagran, Garatge Esgleyes 

Lluís Gonzalez, Glu-Gluts Cafe - Bar Musical 

Dora Crisol, Instal·lacions Martí Duran 

Anna Sitjar, L’Aula 

Anna Masllorens, L’Estanc 

Lídia Carbó, Like a Dream 

Laura Creuet, Marta Argemí Perruqueria 

Imma Puigdevall, Nova Perruqueria - 

Saló de Bellesa 

Pilar Mallorquí, Novavenda 

Júlia Albert Pujol, Pastisseria Noguera 

Montserrat Vilar, Peixos Nuri 

Joaquim Roqueta, Restaurant Les Oliveres 

Josep Robirola, Serveis Panella 

Maria Gil, SG2 Fisioterapia 

Mireia Robirola, Escola de Dansa Elena 

Roser Pujol, Rosca coffee & food

Associació de Comerciants: A PROP I DE CONFIANÇA

ENTITATS
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Les veus del Cric
FIPORC i Les Veus del Cric

Com és tradició, dins dels molts actes que es 
duen a terme al cap de setmana de la Fiporc, 
la Coral Les Veus del Cric està molt contenta 
d’haver-hi pogut posar el seu granet de sorra 
amb un petit tastet de cançons per amenitzar 
la inauguració de la fira. Enguany hem 
pogut tenir com a públic el president de la 
generalitat, Quim Torra, que va poder gaudir 
del nostre repertori de cançons, relacionades 
amb el tòpic de la fira: la celebració i el porc.

Ara estem treballant en un concert que farem 
aquest estiu. Esperem que les condicions 
sanitàries que està vivint el país no sigui 
un impediment per portar endavant el nou 
projecte que tenim entre mans i que tanta 
il·lusió ens fa.

Rosa Maynau
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ENTITATS

Comissió de Festes
FIPORC - CARNESTOLTES - COVID-19

Abans d’estar tots tancats a casa vam gaudir de la nostra 
gran fira, el Fiporc. Com no podia ser d’altra forma, la 
Comissió vam posar el nostre gra de sorra muntant una 
barra de bar. Estem molt contents amb el resultat de tota 
la fira, ja que ens va fer bon dia, va venir molta gent i a 
més, vam tenir l’honor de rebre la visita del nostre M. 
H. President de la Generalitat Quim Torra. Com podeu 
veure a la foto vam aprofitar per intercanviar unes 
paraules amb ell i sobretot agrair-li la visita. 

Unes setmanes més tard, juntament amb l’AMPA de les 
escoles vam organitzar el carnestoltes i vàrem gaudir 
d’un dia fantàstic carregat de rialles i disbauxa. Aquest 
any, per primera vegada la nostra associació vam decidir 
disfressar-nos i com podeu veure per les fotos vam 
decidir vestir-nos de la sèrie que ens té tan enganxats, 
“la casa de papel”. 

Volem remarcar l’originalitat de les disfresses motiu pel 
qual fa que cada any el jurat ho tingui més i més difícil 
per a decidir quines són les millors disfresses. Tot seguit 
vam gaudir d’una bona xocolata desfeta i un espectacle 
de màgia que va agradar moltíssim sobretot als més 
petits. 

Per acabar, voldríem fer-vos una pregunta: com voleu 
celebrar la fi del Covid-19? 

Hem pensat que hauríem de fer un esdeveniment per 
quan tot passi i tenim clar que ha de ser una festa de 
tots i per a tothom i és per això, que volem que ens fem 
arribar com us agradaria celebrar-ho a vosaltres. Podeu 
fer arribar les propostes a comissiodefestes@riudellots.
cat i estarem encantant en llegir i prometem valorar i 
sospesar la viabilitat de totes i cadascuna d’elles. 

Per últim des de la junta volem agrair a totes les grans 
persones que formen part d’aquesta comissió, ja que 
totes i cadascuna sou una peça clau perquè tot funcioni 
i des d’aquí us volem animar que si voleu formar part de 
la nostra gran família ens ho feu saber que tenim feina i 
també festa per a tothom.

Junta Directiva
Comissió de Festes de Riudellots de la Selva
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INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT TORRA

Sota el lema “Només el Parlament de 
Catalunya escull el nostre president”, 
l’Assemblea va omplir el passat 3 de 
gener al vespre la plaça Sant Jaume 
de Barcelona en una concentració de 
rebuig a la decisió de la Junta Electoral 
Central, que va ordenar la inhabilitació 
del president Torra.

Tal com demostraven els milers de 
ciutadans visiblement enutjats, la 
decisió de la JEC és un atac intolerable a 
la sobirania del Parlament i al poble de 
Catalunya, i contrària a l’estat de dret. 
Cal exigir a les formacions polítiques que 
compleixin els mandats amb els quals 
s’han presentat a les eleccions.

En aquest sentit, es va interpel·lar directament al PSC, a qui es va demanar que ratifiquessin el president Torra 
al Parlament conjuntament amb les altres formacions independentistes i sobiranistes, si realment volen des 
judicialitzar el conflicte.

La inhabilitació de Torra, així com la prohibició de la JEC a Oriol Junqueras per ser eurodiputat, evidencia la 
vulneració d’un dels drets més bàsics en una democràcia: el sufragi.

Un cop finalitzats els parlaments de la concentració, l’Assemblea va tornar a penjar a la façana del Palau de 
la Generalitat la pancarta per la qual el president Torra ha estat inhabilitat, amb el llaç groc i amb el lema 
“Llibertat presos polítics i exiliats”. L’Assemblea ho va fer minuts després que el president de la Generalitat en 
fes la donació a la plaça Sant Jaume, entre aplaudiments de la ciutadania concentrada.

Minuts més tard, i amb la pancarta ja penjada, l’Assemblea va despenjar la bandera espanyola del Palau de la 
Generalitat mentre els concentrats a la plaça Sant Jaume de Barcelona clamaven per aquest fet.

CONSUM ESTRATÈGIC: PROHIBIT

El jutjat mercantil número 11 de Barcelona va estimar parcialment les mesures cautelars sol·licitades per 
Fomento del Trabajo Nacional, en la seva resolució del 20 de desembre de 2019. La interlocutòria imposava 
a l’Assemblea el tancament del web i la prohibició de fer cap mena d’acció pública de la campanya “Consum 
Estratègic”, ara i en el futur, en el moment que es prestés la caució (de 50.000 euros, i prestada per la patronal).

Així doncs, l’Assemblea ha d’aturar provisionalment la campanya de Consum Estratègic fins que no hi hagi la 
resolució definitiva, i per tal de poder guanyar el cas. Aquesta resolució serà recorreguda, ja que es basa en el 
fet que la campanya és un boicot i en una sentència que no hi té res a veure, i es defensarà el dret a informar 
i el dret dels consumidors a ser informats.

Riudellots decideix
ENTITATS

Participants en la concentració contra la inhabilitació del president Torra a la 
plaça Sant Jaume de Barcelona (foto: ANC).
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La resolució suposa una interpretació restrictiva dels drets civils i la llibertat d’expressió que fan molts tribunals 
espanyols, que contrasta amb les resolucions europees.

Des de la nostra entitat, teníem la intenció de fer una fira de Consum Estratègic durant l’edició d’enguany 
del Fiporc. Aquesta prohibició, però, va impedir que la poguéssim fer i, de retruc, va impedir als visitants de 
la fira el seu dret a poder-se informar sobre alternatives a les grans empreses espanyoles que van contribuir i 
contribueixen a la campanya de la por.

L’Assemblea ha aturat momentàniament “Consum Estratègic” per poder seguir la batalla jurídica, però continua 
treballant les campanyes d’Eines de País (einesdepais.cat), pensades per enfortir la societat civil.

Entre elles, hi ha les campanyes per potenciar els sindicats compromesos amb la independència, així com 
l’associació d’empresaris “Anem x Feina”, la formació en no-violència de la societat civil o la participació de 
l’independentisme en les eleccions als col·legis professionals.

RIUDELLOTS PER LA INDEPENDÈNCIA CAMINA PER LA MARATÓ

El passat 15 de desembre, 
amb motiu de la 28a 
edició de la Marató de 
TV3, enguany dedicada a 
les malalties minoritàries, 
des de Riudellots per 
la Independència vam 
organitzar, un any més, 
una caminada matinal, 
aquesta vegada per la 
plana de l’Onyar i el veïnat 
de la Torreponça, que 
va culminar amb una 
botifarrada a la plaça de 
l’Ajuntament. Tots els 
donatius recollits es van 
destinar íntegrament a la 
Marató, que va tancar el 
programa reunint un total 
de 9.404.256 €. Participants a la caminada per la Marató (fotos: Joan Castro).
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ENTITATS

Riudellots decideix

ACTE A PERPINYÀ: 29-F

L’independentisme es va tornar a mobilitzar massivament el 29 de febrer a Perpinyà, en l’acte del Consell 
per la República Catalana, del qual l’Assemblea Nacional Catalana en forma part, i es va conjurar per afrontar 
amb valentia i determinació un nou embat democràtic amb l’Estat espanyol per assolir la independència 
definitivament. El Parc de les Exposicions es va omplir de gom a gom per assistir al primer acte de l’organisme 
en terres catalanes. Més de 200.000 persones, segons l’organització, fan de l’acte del Consell per la República 
Catalana el més multitudinari que es recorda a la Catalunya Nord, malgrat les aglomeracions i els entrebancs 
de la policia espanyola, que van impedir l’arribada a temps de milers de persones per carretera, tot i que 
l’organització va retardar una hora l’inici de l’acte.

L’acte va estar marcat per la presència del president Carles Puigdemont, eurodiputat i president del Consell per 
la República Catalana, juntament amb Toni Comín i Clara Ponsatí, exiliats i ara també eurodiputats. Puigdemont 
va voler remarcar que l’Estat només entén la veu d’un poble mobilitzat, i va instar l’independentisme a estar en 
“mobilització permanent” i a preparar-se per a guanyar la “lluita definitiva”.

Oriol Junqueras, que no va poder ser a l’acte malgrat la immunitat com a eurodiputat que li atorgava la sentència 
del TJUE, va intervenir a través de vídeo per assenyalar que “l’1-O ens ha de servir per preparar l’embat que 
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l’acte del Consell per la República Catalana a Perpinyà (foto: Joan Castro).

Vista, des del nostre autocar, del col·lapse d’autocars a l’entrada 
nord de Perpinyà (foto: Narcís Panella).

Participació multitudinària al Parc de les Exposicions de Perpinyà (foto: ANC).

ha de ser definitiu”, i va remarcar 
que “quan actuem junts tenim prou 
força per obligar l’estat a fer coses 
que no hauria volgut fer”.

L’acte, la benvinguda al qual va anar 
a càrrec de Joan Lluís-Lluís, que va 
subratllar el compromís històric 
de la Catalunya Nord amb el dret 
d’autodeterminació de Catalunya i la 
independència dels Països Catalans, 
va comptar també amb les veus de 
Marta Rovira, Jordi Turull, Joaquim 
Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart, Jordi 
Sànchez, Lluís Puig, Valtònyc, Adri 
Carrasco, Eduard Garzón i Jordi Ros, 
en nom de les CDR detingudes el 23-

S, i Tamara Carrasco. També hi van intervenir Gerard Jacquet, Lluís Llach i Roger Mas per posar-hi el toc musical.

Des de Riudellots vam organitzar un autocar per 
assistir a l’acte, d’entre els més de 600 que havia 
organitzat l’Assemblea, però vam ser un dels 
afectats pel col·lapse als peatges. Tot i marxar 
d’hora, vam trobar incidències als peatges de la 
frontera i al de l’entrada a Perpinyà, així com a les 
zones d’aparcament prop del recinte. El col·lapse va 
ser monumental, i durant llargues estones no ens 
movíem ni un sol metre. Malgrat que vam arribar 
a veure tota la gent concentrada al Parc de les 
Exposicions, no vam arribar a baixar de l’autocar.

Un dels motius també va ser la pèssima gestió de la 
Gendarmeria, que va tancar algunes sortides dels 
peatges, provocant un coll d’ampolla a les altres, i que no deixava descarregar passatgers prop del recinte. 
De fet, la mateixa policia va ordenar que els autocars aparquessin un darrere l’altre sense possibilitat que 

els de darrere poguessin marxar sense que 
els de davant haguessin marxat primer. 
Quilòmetres d’autocars aparcats a doble 
carril, una distància que calia recórrer a peu 
per arribar al recinte. Aquesta lamentable 
estratègia també va provocar llargues cues 
a la tornada, tot i que no va ser el nostre cas, 
ja que el nostre autocar va girar cua abans 
d’aparcar.

Qui sap si les estelades o altres símbols 
independentistes dels passatgers van ser el 
motiu pel qual la Gendarmeria decidís actuar 
d’aquesta manera. En tot cas, podem dir 
que des de Riudellots vam contribuir, d’una 
altra manera, a la massiva mobilització per 
a aquest acte inèdit.
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CAP Riudellots
ENTITATS

Tot el que has de saber sobre el nou coronavirus SARS-CoV-2

A finals de l’any passat, les autoritats sanitàries xineses van 
informar l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre un grup 
de 27 casos de pneumònia d’etiologia desconeguda, que incloïa 

set casos greus, relacionats amb l’exposició comuna a un mercat majorista de peix a la ciutat xinesa de Wuhan. 
Dies després, es va identificar com a agent causant del brot un nou tipus de virus de la família Coronaviridae, 
denominat SARS-CoV-2 o, més comunament, coronavirus. Des de llavors, sobre aquest nou virus han aflorat 
molts dubtes i interrogants, que aquí s’intenten resoldre:

Com es pot prevenir?

• Cal seguir les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties respiratòries, com són: 

• Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó durant uns vint segons, o amb un preparat amb alcohol. 

• Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar, principalment amb mocadors d’un sol ús o amb la part 
interna del colze. 

• Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense que es netegin 
degudament.

• Evitar el contacte estret amb persones que presentin símptomes de grip o refredat. 

• A Catalunya no cal prendre precaucions especials amb els animals ni amb els aliments.

Quins símptomes té?

Els símptomes més comuns inclouen febre, tos, malestar general o sensació de falta d’aire i el 80% de les 
persones afectades poden tenir símptomes lleus, similars als d’una grip. En els casos moderats pot produir 
dificultat per respirar i, en els més greus, la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions. 

Com es tracta? 

Per ara no hi ha cap tractament específic, però n’hi ha molts per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa 
l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic.  

Quan s’ha de sospitar que s’ha contret la infecció i què cal fer?

Per sospitar d’un cas d’infecció per coronavirus cal que es donin aquests fets: 

• Si recentment s’ha viatjat a una zona amb evidència de transmissió comunitària, és a dir, la Xina, Corea 
del Sud, el Japó, l’Iran, Singapur i quatre regions del nord d’Itàlia (Llombardia, Vèneto, Emília-Romanya i 
Piemont).

• S’ha tingut contacte estret amb una persona que sigui un cas probable o confirmat (amb prova positiva)

• i a més tens algun dels símptomes explicats abans.

Redaccional (04/03/2020)
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Si no es donen aquestes circumstàncies, no hi ha motiu de sospita.

• Si et trobes malament i has viatjat a aquests països i regions, queda’t a casa i truca al 061 Salut Respon per 
explicar el teu cas i t’informaran dels passos a seguir.

• Si tens qualsevol altre dubte, pots trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut: canalsalut.
gencat.cat/coronavirus

Com es transmet i quant de temps pot durar el període d’incubació?

Per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona 
malalta. Aquestes secrecions poden infectar una altra persona si entren en contacte amb el nas, els ulls o la 
boca. El període d’incubació és d’entre dos dies i un màxim de catorze.

Hi ha risc de contraure la malaltia si es viatja a zones afectades?

Tenint en compte que l’OMS ha declarat el brot del nou coronavirus com a emergència de salut pública 
d’importància internacional (ESPII), és aconsellable evitar viatges innecessaris a les zones afectades.

Si és inevitable viatjar-hi, per reduir el risc d’infecció a les zones, on, de moment, hi ha casos del nou coronavirus, 
us recomanem que seguiu les mesures de prevenció indicades i que, a més:

• Evitar el contacte proper amb animals vius o morts domèstics o salvatges i les seves secrecions o 
excrements en mercats o granges.

• Evitar consumir productes d’origen animal (carn o aliments poc cuinats o crus).

Les persones més grans i les que tenen altres problemes de salut poden estar en risc de contreure una malaltia 
més greu, per la qual cosa hauran d’avaluar el viatge amb un professional sanitari en un centre de vacunació 
internacional.

Què s’ha de fer si es torna d’una zona afectada?

Si l’estat general de qui hi ha viatjat és bo, es pot fer vida normal en família o amb els amics i en l’àmbit laboral 
o educatiu.

Cal vigilar, però, l’estat de salut durant els 14 dies posteriors al viatge i, si es presenten símptomes com malestar 
general, tos, febre o sensació de falta d’aire, el millor és quedar-se a casa, trucar al 061 Salut Respon o contactar 
amb el centre sanitari. És important que s’informi sobre el viatge que s’acaba de fer i sobre els símptomes que 
han aparegut, perquè així els professionals sanitaris podran valorar si la persona ha de quedar-se a casa amb 
aïllament domiciliari o no, i li’n donaran les indicacions que ha de seguir.

En cas que la persona que ha viatjat a aquestes zones presentés símptomes respiratoris en tornar del viatge, 
caldrà que es quedi a casa i comuniqui per telèfon als serveis sanitaris o al telèfon del 061 l’antecedent de 
l’estada a la zona afectada, i valoraran com actuar i donaran les indicacions que caldrà seguir.
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Fundació Oncolliga Girona
ENTITATS

LA FUNDACIÓ

La Fundació Oncolliga Girona i comarques és una 
entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 2004 
amb la intenció de donar un nou impuls a la tasca 
que la Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt de Càncer 
venia fent des del 1996 per millorar la qualitat de 
vida dels malalts de càncer i els seus familiars de la 
província de Girona. 

Amb el pas del temps, l’entitat ha ampliat la seva 
mirada i ha apostat per la promoció de la salut i la 
sensibilització de la societat, sense oblidar la seva 
finalitat principal: donar resposta a les necessitats 
que les institucions públiques no cobreixen facilitant 
recursos humans i materials que contribueixin a fer 
més còmode la vida de les persones que pateixen 
una malaltia oncològica. 

Oncolliga Girona ofereix diferents serveis: atenció 
psicologica, banc de perruques, atenció a domicili, 
rehabilitació, llar residència, estètica oncologica, 
assessorament legal.

RUN4CANCER mou-te pel càncer

El passat 9 de febrer vam organitzar i participar 
a la 5a edició de la RUN4CANCER a Riudellots. La 
pecularitat d’aquesta activitat esportiva és que se 
celebra simultàniament a 8 poblacions diferents de 
les comarques gironines on la Fundació Oncolliga hi 
té delegacions:

Alt empordà – Figueres

Baix empordà – Palafrugell

Garrotas - Olot

Gironès - Salt

Pla de l’Estany –Porqueres

Ripollés – Planotes

Selva maritima – Tossa de Mar

Selva interior- Riudellots de la Selva

Aquest any hem arribat als 5040 participants/tes, a 
Riudellots hem sigut 650!!!!!!!

Si mirem endarrera, el primer any que la vam 
organitzar el 2016 a Riudellots vam ser 250 
participants. Cada any l’hem viscut com un èxit!

No podem oblidar que la Run4cancer és la cursa de 
tots i totes, hi pot participar des del més gran al més 
petit, corrents o caminant, per això volem donar les 
gràcies als PARTICIPANTS/ES, VOLUNTARIS/ES, COL.
LABORADORS, ORGANITZADORS, tenim una sort 
immensa de poder-hi comptar. 

Els i les voluntàries ens movem de manera empatica, 
ja sigui perquè hem viscut la malaltia de prop o a la 
pròpia pell, … i sabem que tota ajuda és important.

També donem les gràcies a l’Ajuntament i a la 
Regidoria d’Esports que des del primer dia hem 
rebut el suport.
 
També comptem amb l’ajuda de Delegacions 
d’altres pobles, aquestes ens ajuden a repartir 
programes, participen a la cursa, ens donen un cop 
de mà, … fan una tasca impresionant!!!!

FINS LA PROPERA

DELEGACIÓ RIUDELLOTS DE LA SELVA
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Fundació Oncolliga Girona
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ACE Riudellots
ESPORTS

SECCIÓ DE FUTBOL SALA

Tornàvem de les vacances de Nadal amb una bona perspectiva esportiva pels nostres equips de futbol sala, 
els tres equips sèniors amb opcions d’ascens i els equips base lluitant per assolir posicions a la part alta de les 
classificacions. Però totes les il·lusions en la temporada s’han vist truncades pel COVID-19. A hores d’ara no 
sabem quan s’acabarà aquesta situació que ens manté a tots en la incertesa i que no sabem com afectarà a 
les competicions esportives. Al moment d’aturada de la competició aquesta era la situació dels nostres equips:

Però amb la confiança de què tot això acabarà aviat i 
que tots els que formem el club superarem aquest mal 
moment, volem recordar els moments importants pels 
nostre club dels últims mesos.

En primer lloc recordar la jornada de presentació dels 
nostres esportistes. El passat dia 11 de gener, vam tenir 
una jornada especial al pavelló de Riudellots, tots els 
equips de futbol sala es van presentar jugant un partit 
davant l’afició. La jornada va acabar amb una foto 
conjunta dels equips de futbol sala amb els companys 
de l’atletisme.
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Un segon moment important 
va ser el 8 de març amb la 
participació de l’escoleta a la 
trobada d’escoletes que es va 
fer a Pineda, els més petits van 
poder jugar tres partits, que per 
cert van guanyar, i fer gaudir de 
nou als seus pares i mares.

El tercer moment important, que 
va ser la jornada de tecnificació 
amb Santi Gea entrenador de la 
selecció catalana que van gaudir 
els nois i tècnics dels equips base 
de futbol sala el passat 20 de 
febrer. 
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ACE Riudellots
ESPORTS

SECCIÓ D’ATLETISME

El passat diumenge 9 de febrer es va disputar a Mataró el 101è Campionat de Catalunya de cros. El campionat 
de Catalunya de camp a través és un dels esdeveniments esportius més antics de Catalunya i és la competició 
més important del calendari atlètic català de cros. En aquest campionat s’hi apleguen atletes de tot Catalunya i 
totes les categories, des de Sub10 fins a l’absoluta. Les diverses curses es van anar succeint al circuit permanent 
del Camí dels Contrabandistes. Al recorregut s’hi alternaven camins i espais de gespa amb pujades i baixades 
d’un desnivell del 10% que endurien les condicions de la cursa.

A nivell local, l’atleta més destacat va ser l’Adrià Ribas a la categoria Sub20. En una cursa valenta, va sortir en 
posicions capdavanteres, mantenint aquesta actitud fins a la meta, acabant la cursa en una excel·lent 18a 
posició.

Van completar la participació de l’ACER tots aquests atletes, que també volem felicitar per la seva gran actuació. 
Nois i noies, continueu així!!!

Sub10: Anna, Genis i Pol
Sub12: Duna, Jordi, Rubén i Roi
Sub14: Nora, Marc i Linus
Sub16: Bernat
Sub23: Pep

Acabat el cros i per aprofitar el diumenge, atletes i pares vàrem dinar plegats en una pineda ubicada la part 
alta de Mataró.
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