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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Portem més d’un any de pandèmia. Quan ja semblava que estàvem 
superant-la i deixant enrere mesures i restriccions, el virus ens torna a 
castigar amb virulència. Fins al moment, la resposta dels riudellotencs 
i les riudellotenques ha estat exemplar. Des de l’equip de govern estem 
contents i satisfets de la gestió de la pandèmia que han portat a terme 
els habitants de Riudellots, i ens congratulem que els comportaments 
incívics hagin quedat en casos aïllats. Ara us demanem un nou esforç 
per no abaixar la guàrdia i trobar un equilibri entre la vida social i el 
compliment de les mesures de prevenció i seguretat. Tinguem seny.

Aquesta pandèmia ens ha canviat la vida i ens ha alterat el nostre dia a 
dia, portant-lo a nivells que molts de nosaltres mai ens podríem haver 
imaginat. Fa pocs mesos havíem d’estar tancats a casa, no podíem sortir 
dels nostres límits municipals i les restriccions posaven a prova els límits 
de la nostra paciència. Ara és el moment d’apostar per la vacuna, l’eficàcia 
de la qual s’ha vist comprovada en aquesta última onada que ha afectat, 
generalment, als més joves, el col·lectiu que encara no estava vacunat.

Amb l’arribada de l’estiu, a Riudellots tornem a celebrar aquelles activitats 
que tant estàvem esperant. Aquest mes de juliol hem acollit la Mobile 
Week Catalunya. Ja hem reobert la Piscina Municipal i hi hem programat 
nits temàtiques per gaudir d’allò més de l’estiu. Hem celebrat els 10 anys 
dels Teatrerus de Riudellots amb en Fel Faixedas i torna el cinema a la 
fresca i els sopars d’estiu. Totes aquestes activitats les hem de fer, però, 
amb les mesures de prevenció i seguretat adients. Sobretot: ara no és 
moment d’abaixar la guàrdia!

Només em queda que desitjar-vos una amigable lectura d’aquesta nova 
edició del BIM, en el qual trobareu les notícies més destacades de l’últim 
trimestre. Estem oberts a rebre qualsevol qüestió, dubte o suggeriment 
mitjançant els diversos canals oficials, amb l’objectiu de seguir millorant 
el nostre poble.

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva

Ducform SA
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A les acaballes del curs 2020-2021, de les activitats programades a la Casa de Cultura de Riudellots fem esment 
de les que s’han portat a terme des de l’abril fins ara: 

El curs virtual de WORD I, adreçat 
tant a persones majors de setze anys 
que s’iniciaven com a usuaris habituals 
d’aquest programa. En aquest curs de 
12 hores de durada, repartides en 6 
sessions, els dijous d’abril a maig, es 
va tractar d’una manera molt i molt 
pràctica l’ús d’aquest programa. 
Donant pautes per treure el màxim 
rendiment del ventall d’opcions i 
possibilitats que ens ofereix el Word. 
Al curs hi van participar una quinzena 
d’inscrits amb ganes de continuar, 
així que en principi programarem una 
segona part de cara al curs vinent.

Amb relació als cursos de cuina mensuals, tant el de l’abril, Va 
de verdures, com el del maig, Plat únic i el del juny, Plats freds 
de carn i peix s’han pogut fer tots a les dates programades, 
adaptant-nos sempre a les mesures de seguretat del moment. 
Totes aquestes sessions van a càrrec de la formadora Nuri 
Lladó, que ens ensenya una cuina saludable elaborada amb 
productes de proximitat. Una manera de cuinar molt funcional 
i boníssima! I per acabar el cicle de cuina d’aquest curs al juliol 
comptarem amb el Bufet fred d’estiu.
                                                                 
El taller de fotografia; introducció al fet fotogràfic, exploració 
creativa, que es va impartir en dues tardes de dimecres, 
al maig. En aquest taller teòric i pràctic adreçat a persones 

Casa de Cultura
Curs abril, maig, juny 2021

Imatge d’una de les activitats fetes a les sessions virtuals del curs WORD 1

Imatge d’una de les sessions del taller de fotografia; introducció al fet fotogràfic, 
exploració creativa

Foto del plats cuinats a la sessió de Va de verdures
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interessades en el món de la fotografia, però no amb formació específica, als que se’ls va donar unes pautes i 
uns coneixements per poder millorar en qualitat i creativitat fotogràfica. Se’ls va explicar termes del món de la 
fotografia i com aplicar-los com el diafragma, la velocitat i la sensibilitat (valor ISO), per millorar les fotografies 
a través de pràctiques fetes al taller.
     
Al juny, en l’àmbit de salut, des del CAP de Riudellots de la Selva, l’Ariadna Planas i l’Anna Bosch van impartir 
una sessió de 2 hores de taller teòric i pràctic de primers auxilis.

En aquest taller es va parlar de la primera assistència que podem practicar en situació d’emergència a una 
persona fins que arribi el personal sanitari, en situacions de cremades, ferides, traumatismes, hemorràgies, 
febre, convulsions, intoxicacions, picades, ennuegaments i finalment SVB (suport vital bàsic). Una sessió molt 
profitosa i amb molt bona participació d’inscrits.

Al juny, també, van acabar les classes per aquest curs els dos grups d’anglès amb què comptàvem, el 
grup preintermedi primera part i el preintermedi tercera part. Els dos grups han anat avançant el seu 
aprenentatge sense cap interrupció. Això sí, combinant la formació presencial i en línia, en funció de les 
restriccions per la Covid-19 vigents en cada moment.

I la darrera formació, el curs de mecanografia per ordinador, adreçada a estudiants a partir de 3r de 
primària. Al llarg de dotze sessions d’una durada d’hora i mitja cadascuna i repartides al llarg del mes de juliol, 
els participants al curs aprendran a escriure correctament amb el teclat de l’ordinador.

Per concloure, dir que aquest curs ha estat per tots, programadors, formadors i alumnes, un gran repte, pel 
fet d’adaptar totes les activitats a les restriccions per la Covid-19 vigents en cada moment. Implicant reduir 
aforaments, modificar dates i fins i tot suspendre activitats. Tot i així al llarg del curs 2020-2021 no hem hagut 
de tancar i hem anat continuant l’activitat al ritme de les possibilitats, per això des d’aquí volem agrair la seva 
confiança a totes les parts implicades. 

Al setembre tornem amb les inscripcions obertes per la programació del nou curs!
Bon estiu a tots!

Casa de cultura Riudellots de la Selva
            casa.cultura@riudellots.cat

Imatge de la sessió de primers auxilis
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La programació d’exposicions previstes del mes d’abril, maig i juny es va modificar. 
Finalment al darrer trimestre del curs 2020-2021, vam comptar amb l’exposició del mes 
de maig.

Sala d’exposicions

El divendres set de maig es va inaugurar l’exposició de 
pintura Esbossos i apunts de la Sara Villarta Rodó, l’exposició 
que es va ajornar fins que les restriccions per a la Covid-19 
ens van permetre obrir-la amb seguretat.

L’acte d’inauguració el va presentar, l’alcaldessa, Montserrat 
Roura, el representant de la Fundació Atrium Artis, que 
promou joves artistes, l’Antoni Bou, l’autora de l’exposició, 
la Sara Villarta i qui l’ha acompanyat en el seu procés de 
formació, l’artista multidisciplinari, Pep Admetlla.

Com va explicar la mateixa autora, la Sara Villarta Rodó, el 
dia de la inauguració, aquesta exposició no estava pensada 
en un tot. Per tant, quan l’autora, la Sara, pintava les peces 
exposades no es va marcar un fil conductor que relacionés 
una pintura amb l’altre. Tot i això muntada l’exposició, vam 
observar, que si hi havia un tema que predominava, que 
era el cos humà, el moviment i una paleta on el color carn 
dominava.

Per descriure la pintura de la Sara i el que vam poder veure 
en la seva mostra, fem ús de l’escrit que va fer Pep Admetlla 
en el díptic de la seva exposició “En els dibuixos de la Sara 
hi ha quelcom més que uns traços hàbils. Quan veus com 
treballa, veus intuïció, entrega i habilitat sobtada, sobtada 
perquè en el procés veus com intueix el següent moviment, 
aquest, no exempt de reflexió immediata. La seva velocitat i 
seguretat en el traç evidencien una curiositat i una força en 
la precisió que costen molt de veure en gent tan jove.”

L’exposició, Esbossos i apunts, ens mostrava una vintena de pintures i dibuixos tractats amb diferents tècniques 
i diferents materials, des de carbó, grafit, llapis, aquarel·la i pintura a l’oli. I alhora sobre diferents suports, com 
paper i fustes reciclades.

Amb l’exposició de la jove artista manresana, Sara Villarta Rodó, vam clausurar al 28 de maig el cicle 
d’exposicions del curs 2020-2021 de la sala d’exposicions de Riudellots de la Selva.

Per acabar donar gràcies a Iratxe Caño, al Fons d’art de Riudellots, a Carla Montoto i a la Sara Villarta que han 
apropat el seu art a tots els visitants de la Sala d’exposicions de la Casa de cultura de Riudellots de la Selva al 
llarg d’aquest curs que finalitzem.

Maig 2021 - Esbossos i apunts de la Sara Villarta Rodó



11

Desitgem tornar amb l’exposició de la Festa Major 2021

Bon estiu!
       

Casa de cultura Riudellots de la Selva
       casa.cultura@riudellots.cat

Fotos que ens mostren l’acte d’inauguració, moments del muntatge de l’exposició i les diferents pintures exposades
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Sala d’Actes
Al llarg del mes de maig i juny hem pogut gaudir a la sala d’actes de Riudellots de dos 
espectacles; un de teatre professional i l’altre de teatre amateur, que en aquesta secció 
us comentem.

El diumenge vint-i-tres de maig a la tarda, vam tornar 
a obrir les portes de la sala d’actes amb l’espectacle 
professional d’humor Tal com soc, de la Cia. PEREHOSTA.

Tal com soc tracta amb humor de què  pot fer un home 
solter per trobar parella per trobar una relació seriosa, 
estable i sense data de caducitat. 

Pere Hosta interpreta, en aquest monòleg, la història 
d’en Jaume Santos, que és incapaç d’aguantar la mirada 
a una dona sense fer una destrossa i que s’apunta a una 
agència de relacions per trobar l’amor i per això s’ha de 
promocionar.  

Un espectacle en què es treballa la tècnica del clown 
amb un repartiment musical molt encertat.

Teatre: TAL COM SOC de la Cia. PEREHOSTA

Imatges de l’espectacle Tal com soc, de la Cia. PEREHOSTA
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El grup Els Teatrerus de Riudellots van tornar a escena, després d’un llarg parèntesis per motius de les 
restriccions de la Covid-19, amb A la farmàcia carpanta, l’epidèmia s’espanta.

A la farmàcia Carpanta, l’epidèmia s’espanta és una comèdia que ens representa les vivències del personal i 
clients d’una farmàcia molt particular, amb totes les mesures de seguretat en clau d’humor...

Els sis membres més joves del grup Els Teatrerus de Riudellots, sota la direcció d’en Nando Massaneda, van 
fer riure i entretenir als espectadors de les dues sessions que es van fer a les sis de la tarda, tant del dissabte 
dinou, com del diumenge vint de juny.
Visca el teatre!

Casa de cultura Riudellots de la Selva
            casa.cultura@riudellots.cat

Teatre: A LA FARMACIA CARPANTA, L’EPIDEMIA S’ESPANTA del 
grup Els Teatrerus de Riudellots 

 Imatges de diferents moments de la representació de A la farmàcia Carpanta, l’epidèmia s’espanta.
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Hola a tots/es!

Vam aconseguir acabar el curs 2020-2021, un curs “atípic” marcat per la pandèmia en el qual es van haver 
de deixar de banda moltes activitats que s’organitzaven habitualment amb altres entitats del poble com el 
Centre de Serveis “El Lliri blau”, l’Escola... excepte amb la Biblioteca que adaptant-nos a tots els protocols vam 
aconseguir poder assistir a una sessió de contes a càrrec de “l’Alma i la Mar de Contes” amb el seu espectacle 
“Contes i sons per a nadons”.

Vam treballar en la mesura que 
vam poder  el que envoltava  a 
les festes tradicionals, en es-
pecial a la Diada de Sant Jordi 
que la vam celebrar tant a nivell 
d’aula com fent una sortida per 
veure la parada de roses i llibres 
de l’Estanc.

Llar d’infants
EDUCACIÓ
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Ho vam arrodonir jugant 
al pati amb bombolles de 
sabó.

Tot i que no va poder ser 
de manera totalment fí-
sica i directa vam seguir 
potenciant la relació fa-
mília-llar i l’AMPA ens va 
organitzar activitats per 
tal que els petits/es gau-
dissin d’allò més en un 
final de curs “diferent”:

Sortida fins al pavelló 
per gaudir d’un castell 
d’inflables i un circuit tou. 
Donem les gràcies als 
pares/mares que vau 
col·laborar en fer-ho possible  i al suport de l’Ajuntament i dels regidors corresponents que amb les seves 
gestions van permetre poder-ho  dur a terme. 
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EDUCACIÓ

Llar d’infants

Com a comiat i traca final, al juliol, es va fer una gran festa a càrrec d’en RIKUS a la pista de l’escola

Bé! Això és tot! 
Esperem poder-nos retrobar el curs que ve per explicar-vos més coses.
Donem una vegada més l’agraïment totalment sincer a tots/es els que en la mesura que vau poder vau ajudar 
a superar la situació viscuda i vau fer que malgrat tot algunes activitats de la llar és poguessin seguir fent fins 
i tot dins una certa “normalitat”.
                            
Bon estiu!!!                   Anna Vinyes-Miralpeix

Directora
llar@riudellots.cat
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Escola
EDUCACIÓ INFANTIL

Aquest curs l’alumnat d’Educació 
Infantil hem treballat els animals 
que podem trobar al nostre entorn 
més proper: el nostre pati.

 A les aules vam fer un llistat i per 
votació cada classe va triar-ne un.

P3 - ELS CARGOLS
P4 – LES PAPALLONES
P5 – LES MARIETES

Al llarg del curs hem anat estudiant, 
observant, buscant informació 
d’aquests animals i cada grup ha fet 
un projecte.
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EDUCACIÓ

Escola
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AMPA Escola
Benvolgudes famílies,

Amb aquestes línies us volem quines activitats l’AMPA de L’escola de Riudellots ha pogut desenvolupar en aquestes 
condicions tan excepcionals que ens ha tocat viure a tots plegats per culpa del COVID 19 i el que tenim previst fer 
per al curs vinent.

L’AMPA som un grup de persones motivades que ens reunim com a mínim 1 cop al mes ja sigui presencialment o 
per whatsapp.

Periòdicament també ens reunim amb l’equip directiu del centre per a intercanviar informació i coordinar les 
actuacions que portem a terme.

Ens comuniquem amb les famílies sòcies mitjançant correu electrònic i a través del grup de distribució del mòbil 
de l’AMPA 699 14 55 55 i a través dels grups classe perquè estiguin informades i puguin disfrutar de les activitats i 
tasques organitzades per l’AMPA.

Pel que fa a les activitats i serveis que ofereix l’AMPA, a continuació us mostrem el que s’ha portat a terme durant 
aquest curs 2020-2021:

1. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, l’AMPA vetlla pel seguiment del bon funcionament i de les possibles incidències de 
les activitats extraescolars. Degut a la COVID-19 i seguint les indicacions de Salut i el Departament d’Educació les 
extraescolars s’han fet virtualment menys l’Acollida Matinal. Les activitats extraescolars gestionades per l’AMPA, i 
aprovades en Consell Escolar han estat les següents:

• Mecanografia de MECACENTER (online)
• Robòtica de MECACENTER (online)
• Acollida matinal de Joan Colls 

2. L’AMPA també ha gestionat els TALLERS que es realitzen durant el menjador escolar, subvencionats pel Consell 
Comarcal de la Selva:

• Jocs tradicionals en anglès (PRI) 
• SUPORT A LES ACTIVITATS LÚDIQUES DEL PLA ANUAL DE CENTRE. Durant el curs 2020-2021 s’ha col·laborat en 

les següents festes/tallers:
• TALLER DE CONTES A CÀRREC DE GAUDIR TEATRE:  Es va organitzar un Taller de contes a càrrec de Gaudir 

Teatre.
• VISITA DELS REIS MAGS: Visita dels Reis Mags. Organització de la visita dels Reis tant a l’escola com a la Llar 

d’Infants amb la col·laboració de pares i mares associats a l’AMPA. Es va regalar una bossa i una ampolla d’aigua 
amb el logo.

• TALLER DE L'UNIVERS: Taller de l'univers als nens i nenes de cicle superior (5è) a càrrec d'Univers Quark Serveis 
astronòmics.

• TALLER DE TITELLES: Es va organitzar un taller de titelles a cicle infantil
• TALLER D'ESCULTURA AMB FANG: Es va organitzar un Taller d'escultura amb fang a càrrec de la Bullidora, dirigit 

als nens i nenes de cicle superior (6è A i 6è B).
• EXPERIMENTS A L'AULA: Experiments a l'aula dirigit a cicle inicial, realitzat per Jove Espectacle SL dirigits a cicle 

inicial, realitzat per Jove Espectacle SL
• TALLER DE CO-CREACIÓ I EXPRESSIÓ EMOCIONAL I CREATIVA: Taller de co-creació i expressió emocional i 

creativa, a càrrec de la Bullidora i dirigit als nens i nenes de cicle mitjà (3r i 4t).
• CUINANT POESIA A CÀRREC DE "JOMELOGUISJOMELOCOM": Es va organitzar un taller de cuina amb poesia a 

càrrec de "jomeloguisjomelocom".
• TALLER DE PERCUSSIÓ CORPORAL: Es va organitzar un taller de percussió corporal. 
• FESTA DE FINAL DE CURS: Per les mesures de relaxament emeses per Salut i el Departament d’Educació aquest 

any s’ha pogut organitzar La Festa de Fi de Curs tal com s’havia fet en els darrers anys (pre COVID). S’han seguit 
les normes emeses Salut i el Departament d’Educació. La Festa de Fi de curs ha estat a càrrec de Diverfesta (festa 
de l'escuma+bombolles per cicle infantil).

Festa de fi de curs II a càrrec de Rikus: de P3 a cicle inicial espectacle visual. Amb cançons tradicionals i dinàmiques 
adaptades x edat. De 3r a 6è espectacle amb molta marxa, diversió i molt moviment, dinàmiques adaptades per 
edats.
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AMPA Escola
EDUCACIÓ

Addicionalment, L’AMPA ha col·laborat en la Graduació dels alumnes de Sisè i en el regal (samarreta+llibre) + sopar 
a càrrec de Pizzeria 33.

ACTIVITATS ADDICIONALS:
L’AMPA, col·labora amb l’escola donant suport a les propostes següents: 

• MASCARETA REGAL INICI DE CURS: L’AMPA va regalar a tots els alumnes de l’Escola una mascareta a l’inici del curs.
• CARNESTOLTES: Carnestoltes. Coorganitzada amb la Comissió de Festes i l’Ajuntament s’ha fet possible la 

celebració de la festa del Carnestoltes al poble.
• JURAT DEL CONCURS LITERARI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA: Des de l’Ajuntament a través de la Biblioteca del 

poble s’ha organitzat el Concurs Literari de Riudellots de la Selva. L’AMPA ha participat com a membre del Jurat.
• PROJECTE PATIS: El projecte Patis va néixer arran de la campanya anterior Projecte Posem Colors a l’Escola. 
• XERRADES PER A FAMÍLIES I CLAUSTRE DE MESTRES: S’ha pogut fer la xerrada telemàtica a càrrec de PACO 

CASCÓN, dedicada a l’assetjament escolar, a causa de a l’estat d’emergència ocasionat per la COVID-19.
• REGAL DE L’AGENDA PER LES FAMÍLIES ASSOCIADES: Totes les famílies associades han rebut gratuïtament l’agenda 

del curs si han pagat la quota d’AMPA.
• VENDA DE LLIBRES I RECICLATEXT: L’AMPA ha cedit la venda de llibres a l’estanc del poble. L’Ajuntament ha facilitat 

la gratuïta dels llibres de text a totes les famílies sòcies. Mitjançant el CONVENI RECICLATEXT s’ha aconseguit que 
les famílies no hagin de comprar els llibres de consulta (conveni signat per l’Ajuntament, l’AMPA i l’Escola).

Les aportacions i activitats organitzades les hem fet coordinadament amb les necessitats i peticions de l’Equip 
Directiu de l’Institut.

Pel que fa al curs vinent, ja estem preparant la nova inscripció a l’AMPA del curs 2021-2022 que ja s’ha fet arribar 
a les famílies i, ja estem preparant les activitats que volem portar a terme perquè TOTS ELS SOCIS SE’N PUGUIN 
BENEFICIAR:

• Firma del NOU PROJECTE RECICLATEXT per 2 anys a on s’inclouen els Atles, els diccionaris i llicències digitals a 
més dels llibres que s’indiquin.

• REGAL D’AGENDES de 1r a 6è. Cicle infantil es valorarà necessitats de l’escola o bossa berenar o altres detalls.
• SUPORT A LES ACTIVITATS LÚDIQUES DEL 

PLA ANUAL DE CENTRE (en funció de les 
necessitats i peticions del Centre).

• ACTIVITATS ADDICIONALS:
• CARNESTOLTES
• FIPORC
• JURAT DEL CONCURS LITERARI DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA.
• PROJECTE PATIS
• ALTRES...
• CONFERÈNCIES / TALLERS divulgatius per 

pares/mares.

Agraïm la col·laboració de tots els pares i 
mares socis perquè sense vosaltres no seríem 
possible i també volem agrair la col·laboració 
de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i de 
l’Escola per donar-nos suport.

Salutacions cordials
AMPA de l’ Escola de Riudellots de la Selva

Dades de contacte:
http://ampaescolariudellots.blogspot.com/ 
ampa.escolariudellots@gmail.com 
Grup de difusió de Whatsapp 699 14 55 55. 
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AMPA Institut de Cassà
EDUCACIÓ

Benvolgudes famílies,

Amb aquestes línies us volem presentar l’AMPA de l’institut de Cassà de la Selva, qui som, què fem, quines activitats 
hem pogut desenvolupar en aquestes condicions tan excepcionals que ens ha tocat viure a tots plegats per culpa de 
la COVID 19 i el que tenim previst fer per al curs vinent.

L’AMPA som un grup de persones motivades de Cassà, de Riudellots i de Campllong que ens reunim com a mínim 1 
cop al mes. Periòdicament també ens reunim amb l’equip directiu del centre per a intercanviar informació i coordinar 
les actuacions que portem a terme.

Ens comuniquem amb les famílies sòcies mitjançant correu electrònic i a través del grup de distribució del mòbil de 
l’AMPA 633045761, perquè estiguin informades i puguin gaudir de les activitats i tasques organitzades per l’AMPA.

Pel que fa a les activitats i serveis que ofereix l’AMPA, a continuació us mostrem el que s’ha portat a terme durant 
aquest curs 2020-2021:

1. Servei de compra de llibres amb la possibilitat de Reciclatge a través d’Iddink.

2. Pagament d’una part de la partida de MATERIAL DE DESINFECCIÓ PERSONAL de l’Institut per lluitar contra la 
COVID 19 (dispensadors, gel, paper, etc.).

3. Pagament íntegre de 5 TAULES DE FUSTA instal·lades en forma de ventall al pati dret de l’entrada perquè es 
puguin utilitzar per a TOTS ELS ESTUDIANTS DE L’INSTITUT, tant per fer classes a l’exterior com per les hores 
dels patis.

4. Pagament del material necessari per a la construcció de 5 PAPERERES per instal·lar-les al costat de les taules. 
PROJECTE ESCOLA OBERTA.

5. Pagament de 25 micròfons amb ALTAVEUS pel professorat perquè se sentin millor les classes.

6. Pagament de 2 impressores 3D.

7. Taller en línia de “Com parlar amb els fills de sexualitat” impartit per la sexòloga i docent Marina Castro.

8. Subvenció del 25% de les taxes dels exàmens de Cambridge d’Anglès i el Delf de Francès.

9. Aportació econòmica de 50,00 € pels Premis Sant Jordi (apostant pel comerç local, llibreries de Cassà i Estanc 
de Riudellots).

10. Suport i col·laboració especial en el Comiat de Segon de Batxillerat (pagament de l’Orla i el vídeo).

11. Suport i col·laboració especial en el Comiat de 4t. d’ESO. Pagament excursió de l’Aquadiver).

Les aportacions i activitats organitzades les hem fet coordinadament amb les necessitats i peticions de l’Equip 
Directiu de l’Institut.

Pel que fa al curs vinent, ja estem preparant la nova inscripció a l’AMPA del curs  2021-2022 que us farem arribar i, ja 
estem preparant les activitats que volem portar a terme perquè TOTS ELS SOCIS SE’N PUGUIN BENEFICIAR:

1. Servei de compra de llibres amb la possibilitat de Reciclatge i de les llicències de llibres electrònics a través d’Iddink

2. MILLORA DEL WIFI de l’Institut, més potent, més segur i que arribi a totes les aules.

3. Curs de tècniques d’Estudi a primer i segon d’ESO.

4. Xerrada / Taller (en línia si és necessari) de Paco Cascón sobre la “Resolució de conflictes” (Assessor de diferents 
centres educatius d’infantil, primària i secundària en temes de resolució de conflictes, convivència, prevenció de 
la violència i l’assetjament, educació per a la pau i els drets humans, des de l’any 1992).

5. Pagament d’una part de la partida de MATERIAL DE DESINFECCIÓ PERSONAL de l’Institut per lluitar contra el 
COVID 19 (dispensadors, gel, paper, etc).

6. Altres necessitats que ens comuniqui l’Equip Directiu.

7. Altres aportacions que ens comuniquin els pares/mares a través dels canals establerts.
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Dades de contacte:
http://ampaiescassa.blogspot.com/

https://agora.xtec.cat/iescassa
ampa.ies.cassa@gmail.com

Agraïm la col·laboració de tots els pares i mares socis perquè sense vosaltres no seríem possible i també volem 
agraïr la col·laboració dels Ajuntaments de Cassà de la Selva, de Riudellots de la Selva i de Campllong per donar-nos 
suport.

Salutacions cordials

AMPA de l’Institut de Cassà de la Selva
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Tornant de Setmana Santa vàrem 
comentar el llibre “La germandat 
del raïm” de John Fante, considerat 
un dels grans escriptors americans 
del segle XX malgrat no rebre 
un veritable reconeixement fins 
després de la seva mort.

El protagonista Henry Molise 
retorna al seu poble natal per 
ajudar la seva família; i aquest 
viatge serveix d’excusa per parlar 
de la figura del seu pare, un home 
amant del joc, la beguda i les dones, 
dèspota, violent i malcarat. 

Amb un llenguatge directe i sense 
floritures, Fante ens fa reflexionar 
sobre la decadència de la societat americana, la família, els amics o la voluntat de ser escriptor.

Un llibre sorprenent que va agradar per la combinació de moments de realisme i cruesa amb d’altres de 
tendres i plens de sentit de l’humor. 

Dijous 20 de maig vàrem retrobar-nos per parlar d’un dels grans llibres de la literatura universal “Ensayo sobre 
la ceguera” del Premi Nobel portuguès José Saramago.

Saramago ens presenta un futur distòpic on la gent comença a quedar cega sense motiu científic aparent. 
És una novel·la psicològica que analitza l’egoisme d’una societat davant una situació límit, i com l’instint de 
supervivència dels homes els deshumanitza i animalitza, imposant-se el seu costat més salvatge i cruel. 

L’autor ens vol fer reflexionar sobre una societat que en realitat ja era “cega” atès que era incapaç d’adonar-se 
dels seus problemes i veure-hi. 

Va ser molt interessant debatre si els homes en situacions límit treuen el pitjor o millor de si mateixos, si creiem 
que els governs podrien actuar tant dràsticament com al llibre o si l’autor ens vol advertir de la decadència de 
la societat actual.

Un autor que va agradar molt i  recomanem.

Club de lectura d’adults

Pròximes trobades:

8 juliol a les 19:00 h a la piscina municipal
“Sexe fora de norma”, amb la sexòloga Marina Castro.

23 setembre a les 21:00 h
“Cims borrascosos”, d’Emily Brontë.

Biblioteca
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Al llarg d’aquest darrer trimestre de curs hem 
seguit fent lots temàtics a les classes d’educació 
infantil de l’escola i a la llar d’infants. 

El 29 d’abril va tenir lloc a la Sala d’Actes l’acte d’entrega de premis del XVIIè Concurs Literari de Narració 
Curta. A causa de la Covid-19 va ser un acte restringit als finalistes i guanyadors, i amb les mesures sanitàries 
corresponents.

En l’àmbit organitzatiu no ha estat una edició fàcil, però estem molt satisfets de la participació obtinguda amb 
més de 100 escrits presentats entre totes les categories.

Els finalistes i guanyadors han estat:

Categoria A. Infantil (3r i 4t de primària)
Guanyador: 
- Anna Gil per “Els somnis!!! Es fan realitat?”.
Finalistes:
- Jana Bernal per “L’avi i les seves ulleres”.
- Alba González per “La Natura i el seu amic el llop”.

Categoria B. Infantil (5è i 6è de primària)
Guanyador: 
- Aniol Gener  per “Les històries del capità Edgar”.
Finalistes:
- Èlia Matamala per “És possible”.
- Nina Comalada per “Un somni i un gat”.

Categoria C. Juvenil
Mia van Gellecum de Les Alzines per “Un misteri no resolt”.

Categoria D. Adults
Ramon González de Sant Carles de la Ràpita per l’obra “La rondalla de l’arbre màgic”.

Finalment voldríem donar les gràcies a unes persones sense les quals seria impossible tirar endavant aquest 
concurs, els membres del jurat; aquest any ha estat integrat per: la Isabel Trull com a mestre representant 
de l’escola de Riudellots, l’Anna Tulsà mestra de Les Alzines de Girona i l’Esther Martin com a representant de 
l’AMPA.

Moltes felicitats a tots els guanyadors i finalistes, i esperem que s’animin a participar l’any vinent.

Lots temàtics

Concurs literari
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La biblioteca va assistir el diumenge 23 de maig a la Fira del Conte 
de Medinyà per comprar llibres per un valor de 550 euros gràcies 
a una subvenció del Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Girona. En aquesta fira hi eren editorials infantils tan prestigioses 
com Kalandraka, Tramuntana o Nanit, així com llibreries 
especialitzades com Calmot de Girona o l’Altell de Banyoles i 
vàrem poder comprar novetats molt xules. 

Fira del Conte de Medinyà

Activitats realitzades

Biblioteca

Club de lectura infantil. Durant el mes d’abril vàrem fer les darreres trobades del club de lectura “Premi Atrapallibres” organitzat pel Con-
sell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Estem molt satisfets perquè malgrat que les dificultats del curs hi han participat quasi 40 alumnes de 
4t , 5è i 6è. Tots ells han rebut un diploma i un llibre de regal!

Planetari. Amb la voluntat d’apropar l’astronomia als infants, la 
biblioteca va organitzar el passat 16 d’abril un planetari. Els petits 
astronautes  de Riudellots s’ho varen passar genial visitant els pla-
netes del Sistema Solar, descobrint altres galàxies i veient de ben  a 
prop un meteorit, un satèl·lit o un forat negre.

Hora del conte en anglès. El 30 d’abril l’escola d’idiomes Kids & 
Us de Cassà de la Selva va fer-nos el conte “World worst witch”  i 
varem poder riure amb les desventures de la bruixa Lily i practicar 
una mica l’anglès.



27

Hora del conte 0-3. El 6 de maig a les 
10:00 h vàrem fer un conte per a infants i 
vàrem comptar amb la visita dels nens de 
la Llar d’Infants. El conte de titelles “Contes 
i tresors per a nadons” d’Alma i la mar de 
Contes els va deixar bocabadats.

Taller toca-toca. El divendres 7 de maig va arribar l’activitat més esperada del curs, el taller de tocar fauna salvatge! Bogeria absoluta amb 
dos torns de 25 nens i una llista d’espera de més de 15 nens. Els valents participants varen conèixer i tocar un dragó barbut australià, una 
tortuga de Rússia, un eriçó o una pitó africana... davant la cara de sorpresa de molts pares.

Conte i taller mural. El 12 de maig vàrem organitzar el conte i taller 
mural de pintar a l’escola: “El monstre dels petons”. La il·lustradora 
blanenca Laia Bedós els va fer imaginar i dibuixar l’ésser viu que 
s’amagava sota un llençol. Després varen escoltar el conte, varen 
pujar a un bus “màgic”, i varen trobar un riu que finalment va-
ren pintar. Un taller molt dinàmic i creatiu que va entusiasmar els 
nens de 1r i 2n de l’escola.

Hora del conte. Dins la marató d’activitats infantils del maig, el 
divendres 14 ens va visitar en David Planas, actual alcalde de Celrà 
i un dels millors contistes de la província. La Sala Polivalent es va 
omplir de nou 30 inscrits per gaudir dels seus “Diverticontes”.
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Biblioteca

Màgia. El 21 de maig ens va visitar el mag Pau Borrell de Vilobí 
Màgics i varem gaudir molt del seu espectacle de màgia en família.

Visites escolars. Entre maig i juny varen fer les darreres visites esco-
lars del curs els alumnes d’educació infantil i cicle inicial.

Titelles. Varem acabar un maig molt intens amb la visita d’una de 
les millors companyies de titelles, “Pengim Penjam”, que ens va 
explicar el conte “Ai, la farina!”.

Taller. El divendres 11 de juny varem fer un taller molt esperat, el 
taller de joies, que amb 36 nens apuntats i tres torns, estava ple a 
vessar. Durant 30 minuts varen demostrar la seva creativitat fent-
se un penjoll o un anell.

Hora del conte. Aprofitant el bon temps varem fer l’hora del conte 
del juny a la plaça de davant la biblioteca i varem riure molt amb 
la pallassa Sílvia Cadenet i el seu espectacle “Pols màgica”.

Recordeu que ens podeu seguir a:

·Facebook: https://www.facebook.com/
bibliotecariudellots

·Twitter: https://www.instagram.com/
bibliotecariudellots/

·Instagram: https://www.instagram.com/
bibliotecariudellots

· Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UC0e_Q83mquH6rJpA7Zd4t9g

o Web: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/
riudellots

Albert Dubé i Sàez
Biblioteca Anna Nadal i Serra 

biblioteca@riudellots.cat
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Espai jove
El mes de maig a l’Espai Jove de Riudellots vam continuar 
programant activitats, seguint les mesures que hi havia a 
cada moment. Vam estrenar alguns jocs de taula nous, que 
han tingut molt èxit entre el jovent que ve habitualment a 
l’Espai Jove. I destaquem dues activitats especials que es van 
dur a terme durant el mes de maig: es va fer un taller, ofert 
des de la Borsa de Treball municipal, sobre com buscar feina, 
per ajudar les persones joves que volen treballar durant 
l’estiu, i per altra banda es va fer un concurs de cuina, on van 
participar equips de joves que havien preparat les receptes 
més bones i originals amb els ingredients que tenien a 
disposició i un jurat, format també per joves, escollia les 
millors receptes.

I ara que ja som a les portes de l’estiu, acaben alguns 
projectes que portem a terme des de l’Espai Jove durant el 
curs i en comencen d’altres. Aquest mes de juny hem fet 
l’última trobada d’aquest curs del Club de Lectura Juvenil 
que organitzem conjuntament amb la biblioteca. Des del 
mes de març que hem pogut tornar a fer les trobades de 
manera presencial, així que ens hem reunit a l’Espai Jove 
per comentar el llibre que havíem llegit i fer alguna activitat 
relacionada amb la lectura. El setembre vinent reprendrem 
el Club de Lectura, que està obert a totes les persones joves 
a partir de 1r d’ESO que tinguin ganes de compartir lectures!

I ara que comença l’estiu hem iniciat, com cada any, el 
projecte Brigada Jove, un projecte formatiu que ofereix 
5 places a persones joves d’entre 16 i 20 anys per 
fomentar les habilitats laborals i adquirir competències 
professionals. Amb la finalitat d’acompanyar les persones 
joves en la seva primera experiència laboral, es planteja 
un projecte que integra una fase de selecció, un mòdul 
formatiu per tal d’afavorir l’adquisició de competències 
que ajudin a enfrontar-se amb garanties al mercat laboral 
i un mòdul d’experiència laboral. Així, l’objectiu del projecte 
Brigada Jove és donar oportunitats a persones joves del 
municipi per tal que puguin incrementar les competències 
transversals bàsiques per enfrontar-se amb més garanties 
al mercat laboral. A part de l’aprenentatge pràctic directe 
del lloc laboral, es formaran els i les joves en altres aspectes 
relacionats amb el món laboral, com habilitats psicosocials 
per a la vida (autoconeixement, treball en equip, resolució de 
conflictes…), definició de l’objectiu professional, disseny del 
pla d’acció per assolir l’objectiu professional, eines i canals 
per a la recerca de feina, etc.

I ben aviat s’iniciaran altres projectes de l’estiu, com els 
Premis a estudiants i el projecte de Pubilles i hereus. Per 
mantenir-vos al dia d’això i més, us recomanem que ens 
seguiu a través de les xarxes socials: @espaijoveriudellots a 
Instagram i Facebook. 
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Casal de jubilats

Per fi després de moltes de mesos de 
la suspensió de les activitats del nostre 
Casal de Jubilats, hem pogut recuperar-ne 
algunes. Aquí us passem algunes fotos.

MANTENIMENT FÍSIC:

El passat mes de maig vam iniciar el 
manteniment físic que tant esperàvem. 
Aquesta activitat ens ajudarà a mantenir 
el nostre cos i ment en forma, gràcies a la 
nostra monitora Marta.

BALLS EN LÍNIA:

Aquesta activitat, molt esperada per les 
balladores i balladors, que després de 
mesos de pandèmia, per fi s’ha pogut 
reiniciar amb moltes ganes. La nostra 
monitora Teresa els hi fa passar una 
estona molt divertida i moguda.

Aquestes dues activitats es fan complint 
totes les mesures de seguretat i higiene. 
Esperem que acabi aviat la pandèmia i 
puguem fer moltes més activitats per a 
tothom.

Salut i que passeu un bon estiu!

INICI DE LES ACTIVITATS
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Les Veus del Cric
ENTITATS

Les Veus del Cric - COVID-19: PER TOSSUTS NOSALTRES!

Aquest maleït virus que ens ha tocat viure ha posat a prova la seguretat i la paciència de tothom però per 
tossuts nosaltres. 

Primer vàrem haver de canviar de local d’assaig, ja que al local d’entitats que és on assajàvem normalment és 
molt petit i no podíem guardar les distàncies establertes, així que vam anar al teatre, que és més gran i amb 
tots els finestrals oberts, amb la pertinent desinfecció de mans i peus, control de temperatura i molt separats 
entre nosaltres, cosa que no és gaire còmode perquè no se sent gaire el company, a més amb la mascareta 
posada és un altre impediment, però vam aguantar fins que ens van dir que érem massa colla. 

Aleshores vam assajar en grups de sis. Això va ser una altra complicació, ja que endarreria molt la feina hi 
havíem d’assajar més sovint per poder compensar el dia que no et tocava, malgrat tot vam tirar endavant. 

Al cap d’uns dies ens van dir que si assajàvem a l’aire lliure podíem ser-hi tot el grup i així vam fer-ho. 

Vam assajar a l’aparcament de l’ajuntament a l’aire lliure, al vespre, cap al tard, amb poca llum, molt de vent i 
algun dia plovinejant i tot, però nosaltres vàrem estar al peu del canó. 

Ara que les vacunes han començat a fer la seva feina hem pogut tornar a assajar al teatre, amb distància i 
mascareta, això sí, però tots junts. 

Tots aquests impediments han fet que moltes corals hagin plegat, si més no de moment, però quan hi ha bon 
personal que sempre està al dia, vetllant pels companys, fent les gestions pertinents i tothom respon amb 
ganes i bona harmonia tot es pot fer. 

Com s’ha vist nosaltres som més tossuts que el maleït virus. 

A veure qui guanya!!! 

Rosa Maynau
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Esplai La Petjada
ENTITATS

L’Esplai de Riudellots de la Selva

Hola famílies! 

Les monitores de l’esplai la petjada no podem estar més 
contentes a l’anunciar que malgrat les circumstàncies, aquest 
curs d’esplai ha estat un gran èxit! 

Després de tot el que hem passat, podem cridar amb orgull que 
a l’Esplai la Petjada no hi ha res que ens pugui aturar, ja que hem 
pogut dur a terme grans activitats amb tots els infants com bé 
anar d’excursió a Sant Feliu de Guíxols o gaudir d’una gran tarda 
en remull durant l’últim dia d’esplai. Per últim, vam fer un sopar 
de cloenda monis i infants plegats/des que ens va permetre 
donar el curs per finalitzat de la millor manera possible. 

També voldríem agrair a les famílies la paciència que han tingut 
a l’haver d’adaptar-se a canvis que s’han hagut d’anar fent al 
llarg del curs. Gràcies al seu suport i al treball de tot l’equip de 
monitores hem pogut lluitar per tal que els infants poguessin 
seguir gaudint del lleure de la forma que més ens agrada. 

Donem per tancat un nou any i esperem amb més ganes que mai l’arribada de les tan desitjades colònies!!! 

Equip de Monitores de 
l’Esplai La Petjada
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Riudellots Comerç

Durant el mes d’abril va tenir lloc la Campanya de Sant Jordi en els 
comerços i establiments  associats: cada compra o consumició en 
aquests establiments permet omplir una butlleta amb les dades 
personals, que automàticament entra en el sorteig celebrat el  22 
d’abril entre totes les butlletes recollides.

Aquesta acció forma part de les campanyes que duu a 
terme l’associació amb la finalitat de premiar la fidelitat 
dels clients que consumeixen a Riudellots. 

Els premis consistien en quatre lots formats per 
una rosa de Sant Jordi, un àpat per a dues persones 
i un llibre a escollir. 

ENTITATS

Campanyes de Sant Jordi i Sant Joan

Durant el mes de juny la Campanya de Sant Joan 
regala 20 Coques amb Cava als que confien en 
els establiments de Riudellots: cada establiment 
associat dóna un premi.  

GUANYADORS SORTEIG SANT JOAN:

Martí Duran: CONCEPCIÓ BUSQUETS    
Pastisseria Noguera: EUGÈNIA PALMADA
Perruqueria Pilar: JÚLIA NADAL      
Novavenda: EVA NEGRE
Les Oliveras: JOAQUIM ROQUETA 
Dansa Elena: ISONA GENER

GUANYADORS CAMPANYA SANT JORDI:
CLÀUDIA BAUTISTA
ANNA JIMÉNEZ
ANNA M. LLORENTE
MONTSERRAT VILAR



35

L’Aula: FAMILIA JOU CAMPS                
Marta Argemí: LOURDES COLL
Carnisseria Güell: ISABEL TRULL  
Sant Cristòfol: JOAN SABEL
L’Estanc: JOAQUIMA ARTAU                    
Autoescola Lia: ERIC MARTINEZ
Clínica Dental: EDUARD GODOY 
Peixos Nuri: CONCEPCIÓ ROURA
Serveis Panella: AGNES SIMÓ   
SG2 Fisioteràpia: MARC MARIN
Garatge Esgleyes: M. DEL MAR ANDRÉS    
LAD: ISABELLA ALSINA
Perruqueria Nova: DOLORS ALBENTOSA    
Glugluts: ALBERT BONMATÍ
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ENTITATS

CAP Cassà de la Selva
Cada pas compta #gentactiva 

#DMAF2021
#cadapascompta 

10 trucs per ser una persona més activa 
quan treballes o estudies a casa 

Proposem 10 idees per fer salut en temps de COVID-19 
que pots incloure fàcilment en el teu dia a dia

1. Comença el dia amb una sessió d'activitat física. És una rutina
que activa el cos i la ment.

2. Interromp el temps d'estar en posició asseguda cada 30-60
minuts. Fes petites pauses actives: aixeca't, camina una mica i
estira les cames, els braços i l'esquena, puja i baixa un tram
d'escales o fes flexions de braços a l'escriptori.

3. Evita la fatiga visual: parpelleja més, mou els ulls amunt i avall, a
la dreta i a l'esquerra, mira lluny una estona i tanca els ulls 10
segons per relaxar la vista.

4. Mantingues una postura correcta mentre estàs assegut/da.
Recorda que no és aconsellable creuar les cames molta estona.

5. Camina, puja i baixa escales o fes una altra activitat física en les
pauses o els descansos. Pot ser l'ocasió per carregar energia i
millorar la concentració.

6. Surt a respirar aire fresc almenys un cop al dia i aprofita una
estona el sol. Els descansos de mig matí o mitja tarda o abans de
dinar poden ser una bona oportunitat.

7. Limita el temps d'exposició a la pantalla durant l'oci o el temps
lliure.

8. Estigues dempeus o aixeca't periòdicament quan parlis per
telèfon o participis en videoconferències o seminaris web.

9. Fes activitat física a una hora i uns dies determinats cada
setmana. Sigues constant. Així, convertiràs l'activitat en un hàbit
que formarà part de la teva vida.

10. Sigues una persona positiva i busca en quins moments pots
incorporar l'activitat física en el dia a dia. És clau per a tu i els del
teu entorn.
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Comissió de festes
Gràcies per la gran acollida dels actes i demostrar que tot i les adversitats 
els veïns de Riudellots seguim tenint moltes ganes de festa! 

Ens heu donat energia per a preparar moltíssimes coses més pel que queda d’any. 
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MANIFESTACIÓ 16-M: GOVERN DEL 52 %

L’Assemblea Nacional Catalana es va 
concentrar el matí del 16 de maig a la 
plaça Sant Jaume, davant el Palau de la 
Generalitat, que es va omplir de gom a 
gom per demanar un Govern del 52 % 
que faci la independència. La concentració 
va comptar amb uns 8.000 manifestants.

En el seu discurs, la presidenta de 
l’Assemblea, Elisenda Paluzie, va manifestar 
que “tenim un mandat democràtic, una nova 
majoria independentista en vots i escons al 
Parlament de Catalunya. La més gran dels 
darrers anys amb un 52 % inequívoc de 
vot independentista directe”.

La presidenta de l’Assemblea va ser 
contundent a l’hora de demanar als partits 
polítics un Govern del 52 %: “Teniu una 

darrera oportunitat per posar-vos d’acord i fer un govern independentista que, a banda de gestionar 
dignament les escasses competències que té (cosa que fa vergonya haver de reclamar), treballi per la 
independència”. Va avisar els partits independentistes que “si ens aboquen a noves eleccions, o repeteixen un 
Govern sense cap pla per avançar cap a la independència, l’Assemblea ja no hi serà més al vostre costat”.

Paluzie també va explicar que “la legitimitat en termes del dret internacional d’un procés d’independència 
unilateral és avui més gran que el 2017. Però aquesta independència no ens la donarà cap tribunal: ens l’hem 
de guanyar aquí”.

El vicepresident de l’Assemblea, David Fernàndez, també va ser molt contundent a l’hora d’interpel·lar els 
partits: “Polítics, ja n’hi ha prou! No era això, companys. Hem perdut la paciència i la confiança. Més concòrdia 
i menys retrets. Més acords i menys desavinences. Més país i menys partit”.

L’acte també va comptar amb la intervenció de Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç: “Volem un 
Govern que respecti el mandat de les urnes i que sigui netament independentista. Això és el que va votar la 
ciutadania a les darreres eleccions. Necessitem un govern que defensi la nostra economia, el nostre benestar 
i els nostres drets i llibertats. Poseu-vos d’acord!”.

PERSONALITATS INTERNACIONALS A FAVOR DE L’1-O

Cent vint personalitats internacionals d’uns 20 països, entre ells membres del Parlament Europeu i diputats, 
acadèmics, activistes i organitzacions socials i de drets humans d’arreu del món, han donat suport a un manifest 
impulsat per l’Assemblea Nacional Catalana. Els signataris demanen la fi de la repressió, el respecte pels drets 
fonamentals dels represaliats, l’alliberament dels presos i el reconeixement del dret de l’autodeterminació del 
poble de Catalunya.

Figures reconegudes com el Premi Nobel de la Pau, Adolfo Pérez Esquível (Argentina), l’expresident d’Honduras, 
Manuel Zelaya, la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald (Irlanda), l’exdirigent del Bloco d’Esquerda i 
historiador, Fernando Rosas (Portugal), el diputat del Parlament del Regne unit i president del grup de suport 

Riudellots decideix
ENTITATS

Manifestació a la plaça de Sant Jaume el passat 16 de maig reclamant un 
Govern independentista del 52 % (font: ANC).
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IX ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA VIRTUAL

A causa de la pandèmia del coronavirus, i seguint un 
protocol semblant al de l’any anterior per garantir les 
recomanacions de les autoritats sanitàries i facilitar 
les mesures de prevenció i contenció respecte a la 
COVID-19, l’ANC va celebrar del 20 al 26 de maig, i de 
manera altra vegada virtual, la IX Assemblea General. 
Des de la nostra entitat, doncs, també vam participar-
hi.

Entre altres coses, es va aprovar el nou Full de Ruta 
de l’entitat, que inclou l’impuls d’una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) durant aquesta legislatura, 
per tal que el Parlament tramiti i aprovi la llei per fer 
efectiva la independència.

Tenim la majoria més gran dels darrers anys: 52 % dels 
vots i 74 escons. En canvi, estem esperant concessions de l’Estat, oblidant que l’esquerra i la dreta espanyola 
comparteixen un mateix objectiu: mantenir la unitat de l’Estat costi el que costi. Quan vam aplicar la via dels 
fets vam guanyar, quan ens vam aturar vam perdre. Sabem que la independència la farem per la via dels fets.

Moment de la presentació del posicionament polític de 
l’Assemblea a Cornellà de Llobregat el passat 30 de maig després 
d’haver aprovat el nou Full de Ruta (font: ANC).

parlamentari a Catalunya Hywel Williams (Gal·les), o l’exvicepresident del Parlament Europeu, José Pacheco-
Pereira (Portugal); a més de representants de la societat civil com les “Madres de la Plaza de Mayo”, la Xarxa 
Europea per la Igualtat de les Llengües (ELEN), el Consell Nacional del poble Székler i  diverses associacions en 
suport del poble Rifeny; han aportat les seves signatures al document.

El manifest denuncia la persecució judicial a què es troben subjectes polítics electes i activistes catalans per 
la seva participació en l’organització del referèndum d’independència de l’1 d’Octubre de 2017, així com 
les víctimes de la repressió en mans de les autoritats espanyoles en el temps transcorregut des de llavors, 
especialment durant les protestes contra les sentències de l’octubre del 2019.

A més, el manifest esmenta el dictamen del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de les Nacions Unides 
de 2019, on es demana l’alliberament immediat i la indemnització de les preses i presos polítics catalans. En 
paral·lel, es posa en relleu la falta de respecte per la presumpció d’innocència dels presos i la manca de 
competència del Tribunal Suprem espanyol per a jutjar-los, així com altres vulneracions de drets humans que 
es van produir durant el judici, denunciades per diverses organitzacions internacionals.

En aquest sentit, els signants del manifest denuncien “la criminalització de la voluntat política del poble de 
Catalunya per part de l’Estat espanyol, que no s’atura, i que ha provocat la persecució judicial de prop de 
3.300 persones”, així com la “violació de drets fonamentals com són el dret a la llibertat d’expressió, llibertat 
d’associació, llibertat de reunió i de representació política”, tal com ho han condemnat la Comissionada de 
Drets Humans del Consell d’Europa, Estats membres de Nacions Unides en el marc de l’Examen Periòdic 
Universal, i organitzacions no governamentals com Amnistia internacional, l’Organització Mundial Contra la 
Tortura o l’Organització Mundial de Juristes, entre d’altres.

El text ressalta que els resultats electorals del 14F, on les forces independentistes han aconseguit una majoria 
absoluta històrica en escons, i en aquesta ocasió també en vots (52 % del total), ratifiquen la voluntat del poble 
català d’esdevenir un estat independent, expressada a la victòria del referèndum de l’1 d’Octubre de 2017. Una 
reivindicació davant la qual la comunitat internacional no pot continuar impassible i mirant cap a una altra 
banda.
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ESPORTS

RESUM TEMPORADA 2020-2021

Ja han passat uns dies de la finalització de la temporada 2020-2021 de les competicions de futbol sala i és 
moment de recapitular fer balanç.

Quan passi el temps les fites esportives aconseguides I els moments viscuts s’aniran diluint, però segur que el 
que recordarem tots serà la temporada amb mascareta a les banquetes, controls de temperatura i aforaments 
de públic limitats. Per desgràcia la pandèmia ha mediatitzat tot, però desitgem que de cara a la propera 
temporada la pràctica esportiva no estigui sotmesa a limitacions, senyal que la situació global ha tornat a la 
normalitat.

Com dèiem la temporada ha sigut totalment atípica, només s’ha jugat una volta i sempre amb la incertesa de 
si es jugarien o no els partits per alguna incidència sanitària. Per sort  i per l’aplicació dels protocols sanitaris 
vigents, els nostres equips han pogut realitzar els entrenaments i la competició sense haver registrat cap 
incidència sanitària associada a la nostra activitat.

Dins d’aquest entorn durant aquesta temporada hem tingut quatre equips en competició: 

Sènior A
Sènior B
Femení
Infantil

Als que hem de sumar l’equip prebenjamí en procés de formació en l’esport i que no ha competit.
 
Competir en les condicions en què s’ha fet ha sigut complicat. No hi ha hagut pretemporada el que ens ha 
portat a tenir més lesions de les habituals per un període de preparació física insuficient. La temporada ha 
sigut molt curta el que no ha permès l’evolució natural dels equips associada als partits i entrenaments i 
les limitacions de públic no ens ha permès comptar amb un dels factors principals de la competició que és 
l’animació i motivació que suposen els nostres seguidors.

Fent un resum ràpid de la 
temporada, hauríem de dir que hi 
ha hagut llums i ombres. Si per un 
costat una ombra molt significativa 
ha sigut el descens del sènior A, les 
llums les han posat l’evolució dels 
altres equips i la guinda l’ha posat el 
sènior B aconseguint el campionat 
de Lliga i la possibilitat de pujar a 
Primera Divisió. 

A continuació farem un petit resum 
de la temporada de cada equip:

Sènior A: el no haver aconseguit la 
permanència a Divisió d’Honor no 
treu que l’equip hagi fet una bona 
temporada i que hagi sigut superior 

FUTBOL SALA

ACE RIUDELLOTS
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en joc a altres equips que si s’han mantingut. Un gran joc d’equip que s’ha vist llastrat per la poca contundència 
a l’hora de fer gols, les lesions i l’etern factor arbitral que no ens ha sigut favorable. En aquest sentit no podem 
deixar d’estar orgullosos d’un equip format el 100% per jugadors del poble i que s’han format a la nostra base, 
en la línia del que vol ser l’ACE Riudellots, un club de Riudellots i pels riudellotencs.

Entrenador: Juan Diego Murillo. Jugadors: Diego Carmona, Jose Carmona, Miguel Carmona, Albert Corvillo, 
Eduard Corvillo, Alex Lemnaru, Albert Marfil, Carlos Martínez, David Nogué, Genís Romagós i Roger Ruiz.

Sènior B: el segon equip partia amb l’objectiu d’anar formant els nois que pugen de la base i donar minuts 
addicionals als jugadors sub-23 del sènior A, per complementar la seva formació esportiva. A més aquest any 
ha comptat amb alguns jugadors de fora del poble que ens ha permets disposar d’una plantilla amb suficients 
elements per afrontar de manera consistent la temporada. Els resultats han superat totes les expectatives, 
després d’una temporada impecable en què no han perdut cap partit, es van proclamar campions, havent-se 
de jugar el títol com a visitants en l’últim partit contra un rival directe. Moltes felicitats, campions.

Entrenador: Oscar Paniagua. Jugadors: Adrià Albertí, Eduardo Bayona, Robert Boada, Guillem Cos, 
Mahamadou Dukuray, Adrián López, Ruben Molas, Guillem Miralles, Marc Romero, Guillem Vallés i Jefrey 
Villanueva.
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ESPORTS

ACE RIUDELLOTS
Femení: ja és un tòpic dir que aquest equip sempre supera el que a priori s’espera. Un equip bàsicament 
juvenil però que planta cara i competeix com pocs a una lliga sènior. A una lliga de molt pocs partits han 
aconseguit estar en la part alta de la classificació i segurament que si s’haguessin jugat més partits hagueren 
estat encara més amunt. Però si això era poc, les noies del femení van jugar fa uns dies un torneig a Manlleu, 
i malgrat anar només amb un canvi i haver de jugar 6 partits en 12 hores, es van plantar a la final i només 
la loteria dels penals van evitar que s’emportessin el torneig per davant d’equips que a priori semblaven 
superiors per categoria i classificació.

Entrenadors: Gerard Torrent i Albert Corvillo. Jugadores: Noelia Batallé, Tania Garcia, Selene Gonzalez, 
Lídia Corvillo, Natalia Corvillo,  Judit Garriga, Roser Garriga, Iria Maldonado i Mireia Roig.

Infantil: Com el femení, la 
temporada dels petits ha sigut 
molt curta i s‘ha completat 
amb partits amistosos. 
L’equip ha competit molt bé 
encara que en alguns partits 
s‘han trobat amb equips 
que físicament superaven 
als nostres i els han donat 
poques opcions. Malgrat això 
podem estar contents de la 
temporada que han realitzat.

Entrenadors: Eduard Corvillo 
i Lídia Corvillo. 
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Jugadors: Aniol Gener, Biel Boada, Marçal Casalprim, Oriol Sánchez, Sergi Sayeras, Oscar Valladares i Oriol 
Valls.

Prebenjamí: els més petits han enfocat aquesta temporada com a un pas en la seva  formació física i esportiva 
i no han participat en competicions. Ja hi haurà temps perquè aquests nois puguin competir i demostrar tot 
el que estan aprenent.

Entrenador: Guillem Cos. Jugadors: Yassin Arrousou, Nil del Salto, Nicholas Emilian, Javier Heredia, Leo 
Hervas, Alexandar Rossen, Bernat Xifra i Otger Xifra.

Com cada any una temporada acaba i una nova està llesta per començar. Desitgem que aquesta sigui normal 
i que puguem començar a tornar a la situació esportiva anterior a aquesta pandèmia. 

Esperem que de cara a la nova temporada us puguem trobar a tots al pavelló animant als nois i noies de 
Riudellots.

Fins llavors us desitgem unes bones vacances, ens trobem a la tornada!!
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