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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Tot i que la paraula pandèmia encara està present en el nostre dia a 
dia, aquests últims mesos hem pogut tornar a sortir, reunir-nos amb els 
nostres, gaudir de la cultura i d’altres festivitats. Tot ha sigut gràcies a la 
responsabilitat de la ciutadania i a la vostra diligència a l’hora de seguir 
les mesures de seguretat. 

L’arribada de la vacuna també ha suposat un canvi molt important en la 
lluita contra la Covid-19. Fins al dia d’avui, vacunar-se continua essent la 
principal eina per fer front a la malaltia, ja que ens protegeix d’emmalaltir 
greument i col·lapsar els hospitals. A la comarca de la Selva passem del 
70% de la població vacunada, i hem de seguir treballant perquè aquest 
tant per cent creixi.

Com sempre, el nostre objectiu principal és cuidar dels interessos de 
tots els riudellotencs i riudellotenques. Per això, hem seguit treballant per 
renovar espais del municipi, organitzar festes per a tota la família, posar 
en valor la multiculturalitat de la nostra gent, impulsar campanyes per 
lluitar contra el canvi climàtic o conscienciar sobre feminisme.

Quan es van relaxar les mesures per la pandèmia, de seguida els veïns i 
les veïnes de Riudellots van posar fil a l’agulla per començar a organitzar 
tota mena d’esdeveniments, sobretot a l’aire lliure, per recuperar la vida 
al municipi, com el ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’, que va reunir més 
de 1.000 €; la campanya de donació de llet, amb gairebé 100 litres 
recaptats; les jornades de portes obertes al FoodLab o la fabulosa Festa 
Major, durant la qual vam gaudir d’allò més. Cal destacar també els 
esdeveniments esportius, com la caminada i bicicletada, i les activitats 
dels joves de Riudellots, com la pintada d’un mural a la façana de l’Espai 
Jove.

En definitiva, continuarem treballant per satisfer les necessitats dels 
nostres veïns i veïnes i del nostre municipi. I esperem que ben aviat, 
puguem deixar enrere aquesta pandèmia que tant ens ha canviat la nostra 
realitat. Junts ho farem possible. No abaixem la guàrdia, vacunem-nos, 
rentem-nos les mans, posem-nos la mascareta, respectem les distàncies, 
seguim les mesures de seguretat... és responsabilitat de tothom.

Us deixo a continuació una nova edició del BIM, en el qual podreu trobar 
les notícies més destacades dels últims mesos. Per a qualsevol qüestió o 
suggeriment que us pugui sorgir tot llegint el BIM, no dubteu a posar-vos 
en contacte amb l’Ajuntament.

Aprofito l’ocasió, en nom de l’Ajuntament, per desitjar-vos unes Bones 
Festes i millor any 2022. 

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva

Ducform SA
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A l’octubre vam iniciar un nou curs, el 2021-2022, a la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva, i de la programació 
proposada fem esment, en aquesta secció, dels cursos i les activitats amb què comptem al primer trimestre de 
curs fins al moment de redactar aquest escrit:

• De l’àrea d’idiomes, comptem amb dos cursos presencials per a l’aprenentatge de la 
llengua anglesa, el de nivell pre-intermediate  i el de nivell intermediate. Aquests 
dos grups estan molt motivats, junt amb la seva professora, per anar seguint tot el 
curs, que dura d’octubre a juny, amb l’objectiu de millorar progressivament el seu 
coneixement de la llengua anglesa. 

De llengua catalana ara com ara no hi ha grups presencials a Riudellots, així que a 
totes les persones que s’han adreçat a la Casa de Cultura de Riudellots interessant-
se per l’aprenentatge del català els hem informat dels períodes d’inscripció i de com 
poder accedir als cursos presencials en altres municipis o bé als cursos en línia des 
de casa seva, sempre assessorats a través de la informació que ens dóna el CPNL 
(Consorci per a la Normalització Lingüística) per mitjà del Servei de Català de la Selva 
i Santa Coloma de Farners.

• De cuina, continuem oferint sessions 
monotemàtiques per configurar 
menús saludables i amb productes de 
proximitat a càrrec de la formadora 
Nuri Lladó. Aquest trimestre hi ha 
hagut tres sessions de cuina. A l’octubre, cuina de temporada: 
es van elaborar tres receptes els ingredients de les quals van ser 
productes propis de la tardor com naps, fredolics, carabassa... Al 
novembre, el menú de festa, compost per un entrant, que va ser 
una sopa de peix molt especial, un plat principal, amb base de 
carn acompanyada de fruita seca macerada, i unes postres amb 
fruita natural i xocolata. I per concloure el trimestre, al desembre, 
entrants de Nadal: en aquesta sessió s’elaboraran diferents 
pica-piques originals i molt deliciosos.

• De l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les TIC, comptem amb el curs 
d’Informàtica bàsica i Internet, curs de 15 hores repartit en sessions d’una hora i mitja de durada cadascuna, 
els dimarts d’octubre, novembre i desembre. 

Un curs molt necessari ara com ara, ja que cada cop més ens cal a tota la població saber el funcionament d’un 
ordinador i com accedir de manera segura a Internet, atès que després de la pandèmia de la Covid la major 
part de tràmits s’han de fer en línia, com per exemple accedir a la nostra informació de CatSalut, apuntar-se a 
activitats de les agendes municipals, fer reserves, comprar... Per tant, tot i que molts usuaris tenen ordinador 
propi, els manquen els coneixements per fer aquests tipus de tràmits ara tan habituals, amb seguretat i 
agilitat. En aquest curs s’ha treballat la manera d’organitzar la informació que tenim al nostre ordinador, saber 
com crear un correu electrònic o bé, si ja el teníem, saber-lo organitzar, saber fer gestions quotidianes en línia, 
saber que és el núvol i saber emmagatzemar-hi la nostra informació... 

Casa de Cultura
Curs octubre, novembre i desembre 2021

Lema per motivar-nos a 
aprendre: Sí, tu pots!

El Servei Català de la Selva i 
Santa Coloma de Farners es 
qui ens informa contínua-
ment dels cursos que orga-
nitza el Consorci per a la 
Normalització Lingüística.

Foto de la sessió de cuina del mes de novembre.
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• A finals de novembre vam comptar amb el 
curs d’Higiene alimentària, de 4 hores de 
durada, repartides en dues sessions de dues 
hores cadascuna. És un curs adreçat a majors 
de setze anys en què s’expliquen els aspectes 
d’higiene que han de conèixer totes les persones 
responsables de la manipulació d’aliments en 
l’àmbit professional o com a membres d’entitats 
que duen a terme activitats en què es manipulen 
aliments.

• A més dels cursos d’aquest trimestre, el 15 
d’octubre, a la Casa de Cultura de Riudellots de 
la Selva, hi va haver la presentació del llibre Què 
t’ha ensenyat la vida? (202 veus), del qual és 
autor David Pagès i Cassú, professor i escriptor. 

En aquest llibre —il·lustrat per Toni Cassany i prologat per Josep M. Casasús— 202 persones d’arreu dels 
Països Catalans —la majoria conegudes— donen resposta a aquesta pregunta. Cal destacar la diversitat de 
temàtiques i de tons de les diferents respostes. Tothom hi ha donat l’enfocament que ha volgut i que li ha 
semblat més adient. Això sí, totes les contestes, que tenen un caràcter perdurable, són nascudes a partir 
de la reflexió profunda, del testimoni generós i del desig que puguin ser útils a altres persones. Reflexions 
interessants, llegívoles i suggestives sobre els grans temes de la condició humana.

La presentació del llibre anà a càrrec de Montserrat Roura, alcaldessa del municipi; d’Antoni Mas Bou, músic i 
compositor i del mateix autor. Mireia Pagès amenitzà musicalment la cloenda de l’acte.  
Tots els cursos, com la resta d’activitats que es fan a la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva, s’adapten als 
protocols sanitaris vigents en funció de l’evolució de la Covid-19.

Us informem que després de la festivitat de Reis obrirem inscripcions per a les activitats del trimestre vinent.

Bones festes de Nadal i els millors desitjos per tots!
Casa de cultura Riudellots de la Selva

      casa.cultura@riudellots.cat

Foto del curs d’Higiene alimentària.

Fotos del dia de la presentació del llibre Què t’ha ensenyat la vida? (202 veus), de David Pagès i Cassú.
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A l’octubre, a l’iniciar-se el nou curs a la Casa de Cultura de Riudellots, també vam 
reprendre la programació d’exposicions mensuals de la sala d’exposicions. Les 
exposicions que s’han fet fins ara han estat: 

Sala d’Exposicions

Dins els actes de la festa major de 2021, el  primer 
divendres d’octubre, a les 19.30 h, es va inaugurar 
l’exposició col·lectiva de pintura L’art cura o 
amanyaga?, de l’escola de pintura Riud’Art. 

A l’acte d’inauguració hi van participar la Montserrat 
Roura, alcaldessa, la Cristina Pineda, regidora de 
Cultura, i en Pere Romagós, professor de Riud’Art.

L’art cura o amanyaga? recollia una trentena de 
pintures i una escultura de diferents tècniques i 
estils de temàtica diversa dels alumnes i professors 
de Riud’Art .

Una exposició molt especial, el missatge de la 
qual expressem per mitjà de les paraules del 
professor de Riud’Art, Pere Romagós: “L’art potser 
no cura, però amanyaga les ànimes que s’apropen 
a les obres, que parlen soles i ja no els calen les 
paraules del seu autor... I un record ben especial, 
ple d’estima, per a Domènec Fita, que va sembrar 
el gra de pedagogia que vull continuar...”

En aquesta exposició van participar-hi amb les 
seves pintures:

Pere Romagós i Planas, Ció 
Abellí, Pau Morales, Adrià 
Morera, Ana Ministral, 
Bruna Johé, Enric Soy, Emilio 
Rodríguez, Eudald Torrent, 
Feliu Johé, Françoise Mirbelle, 
Glòria Tusell, Ida Verdel, Isabel 
Fito, Jaume Arxer, Jordi Felip, 
Josep Estarriola, Lluís Gordaliza, 
Marc Muñoz, Mariana Brualla, 
Montse Boada, Neus Fàbrega, 
Neus Grebol, Núria Critg, Pere 
Fabrega, Pilar Ferrer, Quima 
Rebollar, Ramona Roura, Salut 
Truque i Xavier Oliver.

I, alhora, amb la seva música: Elisenda Post Coma, Carme Johé i Núria Lladó.
Una exposició que es va poder visitar el cap de setmana de la festa major i tot el mes d’octubre.

Octubre 2021 - L’art cura o amanyaga?, de l’escola de pintura Riud’Art 

Fotos del dia de la inauguració i d’algunes de les peces exposades.
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El mes de novembre la sala d’exposicions va 
acollir Obres 2020-2021, d’en Lluís Pijoan, que es 
va inaugurar el divendres 5 de novembre amb la 
intervenció de la Montserrat Roura, alcaldessa, 
l’Antoni Bou, com a representant de la Fundació 
Atrium Artis, que promou joves artistes, i en Lluís 
Pijoan, l’autor de l’exposició.

Obres 2020-2021, com diu el mateix artista, Lluís 
Pijoan, és una mostra de pintures realitzades al 
llarg d’aquest període on hi ha retrats i una mostra 
de pintura matèrica on la textura i la composició 
abstracta prenen més rellevància.

El jove artista gironí Lluís Pijoan al llarg del mes de 
novembre ens ha deixat gaudir de la seva pintura, 
amb la qual treballa diferents tècniques fusionant 
elements digitals amb pictòrics. Alhora, veiem a 
la mateixa sala pintura realista i abstracta, amb la 
qual transmet força i delicadesa, en uns quadres 
en què pintura i marc es fusionen en un. És un 
plaer haver acollit tant talent a la sala d’exposicions 
de la Casa de Cultura de Riudellots i fer-lo conèixer 
a tothom que visita la sala.

Novembre 2021 - Obres 2020-2021, de Lluís Pijoan  

Imatges del dia de la inauguració i de diferents pintures exposades general. 

Totes aquestes exposicions s’han dut a terme respectant els protocols sanitaris vigents en 
funció de l’evolució de la Covid-19.

Casa de Cultura de Riudellots de la Selva
casa.cultura@riudellots.cat
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Sala d’Actes
En aquesta secció farem esment dels espectacles que s’han fet des del mes de 
juliol fins ara a la Sala d’Actes i a la plaça de l’Ajuntament.

El dissabte tres de juliol de 2021, la Sala d’Actes de Riudellots va acollir el Concert d’estiu organitzat per la coral 
Les Veus del Cric.

En aquest concert la coral Les Veus del Cric va cantar un recull de tretze cançons en llengua catalana, algunes tan 
conegudes com País petit o El canó de Palamós, entre d’altres, sota la direcció de l’Anna Castells i acompanyats 
al piano per en Ruben López.

Com van explicar des de la coral, aquest concert va ser un gran repte per a tot el grup, després d’un curs 
supeditat a les restriccions i mesures de seguretat per la Covid-19, que van implicar diversos canvis en la 
manera habitual d’assajar. Tot i així, amb molta constància van poder oferir aquest concert d’estiu a finals de 
curs a la Sala d’Actes de Riudellots, obert a tothom.

Concert d’estiu amb la coral Les Veus del Cric 

Fotos del Concert d’estiu que la coral Les Veus del Cric va celebrar a la Sala d’Actes de Riudellots.
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El dissabte 10 de juliol a les 9 del vespre, 
en commemoració del 10è aniversari del 
grup de teatre Teatrerus de Riudellots, 
es va programar Fel Faixedas i punt, de 
Fel Faixedas.

Fel Faixedas i punt és un espectacle 
d’humor en què, a través del monòleg, 
Fel Faixedas interactua amb el públic, 
fent que cada funció variï i sigui diferent.

Aquest espectacle es va fer a la plaça 
de l’Ajuntament per poder acollir més 
espectadors i alhora complir amb 
les distàncies i mesures de seguretat 
vigents.

Dins la programació dels divendres de juliol a la plaça, vam comptar el divendres 16 de juliol a les nou del 
vespre amb la cantada d’havaneres del grup Port-Bo. Aquest darrer estiu es va fer la cantada a la placa de 
l’Ajuntament i no a la plaça de l’Església, ja que l’espai era més idoni per poder complir amb les mesures se 
seguretat i distàncies vigents a la data de l’espectacle.

El grup calellenc Port-Bo, amb una llarga trajectòria de més de cinquanta anys als escenaris, va oferir una 
agradable i animada cantada d’havaneres, en la qual no van faltar-hi temes tan coneguts com “El meu avi”, 
entre d’altres. 

Al llarg de l’espectacle es barregen les havaneres i les cançons de taberna amb les anècdotes que van explicant 
els tres components del grup, en Josep Nadal, l’Irineo Ferrer i en Carles Casanovas. Van aconsegur que tots els 
assistents a la cantada gaudissin molt de l’espectacle.

Teatre: Fel Faixedas i punt de Fel Faixedas  

Havaneres: Port-Bo

Imatge d’una escena de l’espectacle Fel Faixedas i punt.

Foto de la cantada d’havaneres de Port-Bo.
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Sala d’Actes

El darrer divendres de juliol es va projectar 
Wonder a la plaça de l’Ajuntament.

L’acte el va presentar, Lluís Valentí, director del 
Festival de Cinema de Girona, que va fer una 
breu introducció del contingut de la pel·lícula.

Wonder explica com Auggie Pullman, un nen que 
va néixer amb una malformació facial, després 
de deu anys d’hospital en hospital i de llargs períodes a casa, haurà de fer front a un gran repte: assistir per 
primera vegada a l’escola.

Wonder és una pel·lícula adreçada tant a infants com a adults, d’una gran sensibilitat, basada en el best-seller 
de JC Palacio.

El divendres 10 de setembre, en el marc dels 
actes de la celebració de la Diada, La Principal 
de Porqueres va fer un concert de sardanes a la 
Sala d’Actes de Riudellots.

Entre sardana i sardana, l’Àngel Pallicer, un 
dels músics de la cobla, va anat presentant les 
peces interpretades, parlant de l’autoria i del 
que tractava cadascuna, fet que va ajudar els 
espectadors a entendre millor les peces que 
escoltava.

Visca la sardana!

Cinema: Wonder

Concert de sardanes amb La Principal de Porqueres

Teatre: Una escola franquista a càrrec dels Teatrerus de Riudellots

Imatge de la projecció de la pel·lícula Wonder.

Foto d’un moment del concert de sardanes a càrrec de La Principal de 
Porqueres.

Fotos de la representació i cloenda d’Una escola franquista.
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El grup de teatre riudellotenc Teatrerus, sota la direcció de Nando Massaneda, van representar per primera 
vegada Una escola franquista, el diumenge 26 de setembre, dins la programació de la Festa Major.

Una escola franquista és una obra en clau d’humor que ens situa en una escola al període franquista.

En aquesta ocasió tot el grup dels Teatrerus, adults i joves, van treballar plegats i vam poder veure de nou el 
seu art a l’escenari.

El divendres 1 d’octubre, 
a la tarda, vam gaudir 
d’una doble sessió de 
l’espectacle familiar Fa-
boo, de la Cia. FabooS-
how, dins la programació 
de la festa major.

Faboo és un ésser singu-
lar que expressa a través 
del gest i del so el que 
descobreix del món que 
l’envolta.

Un espectacle de teatre gestual caracteritzat per la seva expressivitat, que aconsegueix sorprenentment a 
través del cos humà, la música, els sons i elements quotidians.

Un muntatge de teatre que estimula la imaginació de l’espectador!

Espectacle familiar: Faboo

Dues escenes de l’espectacle Faboo.
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Sala d’Actes

Seguint amb la programació 
de la festa major, el dissabte 2 
d’octubre a la tarda vam gaudir 
dues vegades de l’espectacle de 
màgia The Magic Showman, del 
Mag Marin.

The Magic Showman és una barreja 
d’humor, música i màgia a sobre 
l’escenari, en què l’espectador 
forma part de tot aquest show. 

Un espectacle molt actiu i amb el 
qual el públic va participar i riure. 

El diumenge 14 de novembre 
a la tarda, a la Sala d’Actes de 
Riudellots, vam gaudir de la 
música en viu i en directe de Tota 
Blues Band, una  formació amb 
més de vint anys de trajectòria. 

En el concert es van interpretar 
clàssics del blues en anglès i 
alhora algunes peces pròpies 
en castellà. El grup va anar 
presentant cada cançó una per 
una i va fer una breu explicació 
del que tractava cadascuna.

La banda Tota Blues Band 
està formada per: Tota, veu i 
harmònica; Martin J. Merino, 
guitarra; Jose Pilar, baix, i Roger 
Guardia, bateria.

Un gran espectacle de bona música amb molt bon so i il·luminació!

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

Màgia: The Magic Showman del Mag Marin

Concert: Tota Blues Band

The Magic Showman de Mag Marin.

Imatge Tota Blues Band.
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Llar d’infants
EDUCACIÓ

“Grup P1- CLASSE DELS MICOS”

Hola a tots i a totes! 

Una vegada més ens tornem a retrobar amb 
tots vosaltres. 

Ja fa una colla de setmanes que vam iniciar un 
nou curs que a nivell organitzatiu encara se-
gueix marcat per la situació sanitària en la qual 
ens trobem. 

Malgrat tot rés impedeix que els nens i nenes, 
dins els seus grups estables, segueixin gaudint i 
participant de les diferents activitats. 

Veieu-ne alguns exemples:

“Grup P2- CLASSE DE LES GIRAFES”
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Llar d’infants
EDUCACIÓ

I una notícia d’aquest curs és que ja tenim oberta l’aula de nadons,  la dels “PANDES” ! 
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A part del dia a dia i gràcies a la nostra AMPA i a 
pares/mares col·laboradors s’ha pogut celebrar 
una festa molt nostra, la Castanyada. Cantada de 
cançons als baixos de l’Ajuntament, torrada de cas-
tanyes a fora la plaça i per acabar-ho d’arrodonir 
una dolça xocolatada.
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Llar d’infants
EDUCACIÓ

I com a traca final, també hem gaudit de les festes nadalenques amb tots els ets i uts, cagada del tió amb xo-
colatada inclosa i visita als Patges Reials.
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De moment, això és tot!

Tornarem en els mesos vinents amb un munt de coses més.
A reveure i fins a la propera!

                                                              
Anna Vinyes-Miralpeix -  Directora

 llar@riudellots.cat
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AMPA Llar d’infants
EDUCACIÓ

Amb l’arribada del fred arriba Nadal, i aquest any 
els patges dels Reis Mags d’Orient esperaven als 
nens i nenes de la llar d’infants, en un campa-
ment màgic situat als baixos de l’ajuntament. 
En el campament, els nens van poder cantar les 
cançons de Nadal que havien après a la llar, grà-
cies a una parella de músics que els acompan-
yaven. També van poder donar la carta i posar-
la dins la bústia d’Orient, i marxar ben contents 
amb un regal que els patges portaven per cada 
un d’ells. 

Per acabar, els patges es van dirigir al Lliri Blau, 
per poder gaudir de la companyia dels avis i veu-
re els seus somriures d’agraïment. 

Agrair als pares i mares voluntaris per fer possi-
ble la màgia del Nadal. 

Gràcies i fins aviat.
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Aquest estiu vàrem recuperar el tradicional club de lectura a la piscina municipal i en aquesta ocasió vàrem 
parlar del llibre “Sexe Fora de Norma”, un recull de contes eròtics que vàrem comentar amb l’ajuda de la 
sexòloga, i membre del club, Marina Castro.

Al setembre hi vàrem tornar amb moltes ganes per comentar un dels grans clàssics de la literatura universal, 
“Crim i càstig” de l’escriptor rus Fiòdor Dostoievski. Ho vàrem fer acompanyats del seu darrer traductor, en 
Miquel Cabal (subvencionat per la Institució de les Lletres Catalanes), professor de literatura i filologia eslava a 
les universitats Pompeu Fabra i de Barcelona. Va ser un veritable plaer escoltar en Miquel, i ens va ajudar molt 
a entendre la figura, obra i context històric de l’autor, així com el seu estil narratiu marcadament psicològic.

I el 18 de novembre vàrem 
comentar el “Cims borras-
cosos” d’Emily Brontë, una 
història protagonitzada 
per personatges femenins 
valents, independents i 
intel·ligents, fet excepcional 
si tenim en compte que es 
va publicar l’any 1847. En 
destaca la innovadora es-
tructura narrativa, fet que 
va provocar incomprensió 
entre la crítica de l’època.

També vàrem comentar 
el fet excepcional que tres 
germanes (Anne, Emily i 
Charlotte) que vivien en 
un poblet aïllat al nord 
d’Anglaterra decidissin tren-
car les convencions socials i 
publicar cadascuna una novel·la tot i que quasi no hi havia dones escriptores.

Club de lectura d’adults

Pròximes trobades:

28 de gener a les 21:00 h
“El rei Lear”, de William Shakespeare.

24 març a les 21:00 h
“Jo, Claudi”, de Robert Graves.

19 de maig a les 20:00 h
“MAITE vaig ser jo, podries ser tu”, d’Àngels Roura i Massaneda, 
amb la presència de l’escriptora.

Biblioteca
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Aquest primer trimestre hem deixat lots 
de llibres a educació infantil sobre la Festa 
Major, la castanyada i la tardor. A més 
com que aquest any treballen els horts 
com a tema general i són les classes de 
les pastanagues (P3), les carabasses (P4) 
i les maduixes (P5), els hem deixat llibres 
relacionats. 
 
Als nens de la Llar d’Infants també els hem 
deixat un munt de llibres sobre la tardor i 
la castanyada; i com a novetat aquest curs 
els hem fet una selecció de contes que ben 
segur explicaran fantàsticament les seves 
professores.

Hem recuperat també les col·laboracions 
amb el centre de dia Lliri Blau deixant-los 
revistes, llibres de lletra gran i diaris vells. 
Tenim previst reforçar el pròxim any les 
nostres col·laboracions fent-hi una sessió 
de contes especials per a ells.

A l’Aula de Riudellots hem deixat una caixa 
plena de llibres d’iniciació a la lectura i 
trimestralment farem una selecció de 
llibres sobre alguna temàtica per tal que 
s’animin a llegir i a venir a la biblioteca.

Col·laboració amb les entitats
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El premi María Moliner es tracta d’un premi 
organitzat conjuntament entre el Ministerio 
de Cultura y Deporte y la Federación Española 
de Municipios y Províncias, i premia els millors 
projectes d’animació lectora de municipis de 
menys de 50.000 habitants.

La biblioteca de Riudellots va presentar el 
projecte d’animació lectora per a infants 
titulat “Una biblioteca con mucha marcha” que 
comprenia totes les activitats infantils realitzades 
des de l’1 gener al 30 de juny, com ara tallers de 
tocar animals vius, planetaris, pallassos, màgia, 
titelles, tallers de tota mena, moltes hores del 
conte, clubs infantils, visites escolars, cursos de 
robòtica, concursos literaris, etc.

Amb aquest projecte es volia impulsar l’hàbit lector als nens i les nenes des de petits, estimulant la seva 
imaginació i creativitat, alhora que fidelitzar els usuaris i captar-ne de nous a través de les activitats realitzades.

Des del premi es va valorar especialment la planificació i impacte social del projecte, així com la qualitat i 
originalitat de les activitats realitzades. També es va tenir en compte l’èxit de participació, la relació constant 
amb les entitats municipals, i les dimensions del municipi (2.000 habitants) i de la biblioteca (85 metres 
quadrats i amb una única persona).

La biblioteca rebrà un total de 2.014,69 € que s’hauran de destinar exclusivament a la compra de llibres.

Cal destacar també que és la tercera vegada que 
guanya el premi els darrers anys (2017, 2020 i 
2021), convertint-se en una de les biblioteques 
més premiades.

A això cal sumar-hi que fa dos anys ens varen 
integrar de forma excepcional al Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya, atès que només 
en formen part biblioteques de poblacions 
de més de 3.000 habitants, valorant la nostra 
trajectòria i feina.

L’any 2020 va ser un any estrany condicionat 
per la pandèmia, això es pot apreciar sobretot 
en el fet d’haver obert només 166 dies, una 
cinquantena menys que un any normal. 

La biblioteca torna a guanyar el premi María Moliner

Memòria

Biblioteca
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Activitats realitzades

Hora del conte. Per primera vegada varem fer una hora del conte a 
la piscina municipal; la sessió “Contes a la tovallola” va ser un èxit 
amb més de 30 inscrits.

Hora del conte. Al setembre ens va visitar una de les contistes més 
divertides, la Lola Arqué, per fer-nos una mica de por amb el conte 
“Contes a cops d’escombra”.

Conte i taller. El 8 d’octubre ens va visitar l’editorial Nanit i varem 
gaudir d’un espectacle de primer nivell. Primer ens varen expli-
car el conte “Inevitable. Una cançó contada d’Oques Grasses”; un 
conte que explicava la història de l’Elna i de com a través de la 
imaginació podíem fer aparèixer un vaixell, pintar els animals del 
color que volguéssim amb un llapis màgic, fer aparèixer en Patufet 
o una caputxeta barbuda! Després varem fer un taller de pintar 
una pissarra màgica.

Hora del conte. El dijous 14 d’octubre ens va visitar la contista Eva 
González amb els seus “Contes que fan bullir el calder de la iaia 
Maria”.

Malgrat tot estem molt contents dels números d’usuaris que vam tenir i sobretot per l’espectacular increment 
del 33% del préstec. 

Moltes gràcies a tots per haver-ho fet possible!!
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Hora del conte. El 28 d’octubre varem celebrar la castanyada a 
l’escola fent-hi l’hora del conte. Ens va visitar la companyia La Mi-
núscula i s’ho varen passar molt bé amb els “Contes de castanyes, 
bolets i fulles”.

Hora del conte. Divendres 19 Kids & Us ens fa fer 
un conte en anglès “Under the sea” i varem jugar 
a fer de pirates i a trobar el cofre del tresor!

Taller. Els divendres 5 i 12 de novembre varem fer tallers de fer experiments científics amb Enginy-era. La biblioteca es va omplir de petits 
científics que varen construir i fer erupcionar un volcà i també varen fer l’experiment del globus i l’ampolla o el de la xocolata i la gasosa. 

Taller. El divendres 22 d’octubre varem fer un taller de fer bolets 
amb plastilina a la biblioteca. Varem fer dos tallers i hi varen par-
ticipar 32 nens d’entre 3 i 9 anys que durant dues hores llargues 
varen inventar-se els bolets més originals que us podeu imaginar.
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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

Visites escolars. Entre els 
mesos d’octubre i novembre 
ens varen visitar cicle inicial, 
mitjà i superior.

Maletes viatgeres. Al novembre 
varen arribar les maletes viat-
geres a educació infantil.

Albert Dubé i Sàez
Biblioteca Anna Nadal i Serra 

biblioteca@riudellots.cat



30

Espai jove
Els últims mesos han estat de molta activitat a l’Espai Jove!

Al setembre es van dur a terme els tallers d’autoconeixement i creativitat amb l’alumnat de 5è i 6è de l’Escola 
de Riudellots. Aquests tallers van ser impartits per un professional de l’equip SEER (Salut i Educació Emocional) 
i van ser una bona manera d’ajudar a cohesionar els grups de classe a l’inici de curs i, alhora, fomentar la 
creativitat de l’alumnat. 

El primer cap de setmana d’octubre, durant la Festa Major, es va muntar un Punt lila, situat a la zona de 
concerts, durant les nits de divendres i de dissabte. El Punt lila és un dispositiu d’atenció, prevenció i reducció 
de riscos, per donar resposta a comportaments sexistes i LGTBIfòbics que es poden donar al llarg de la festa. 
Els espais festius i d’oci es converteixen moltes vegades en llocs que generen condicions desiguals, en els 
quals es donen violències de gènere. El Punt lila contribueix a què totes les persones, independentment del 
seu sexe, identitat, expressió o orientació sexual, se sentin no discriminades, segures i amb confiança, per 
poder gaudir d’una Festa Major en igualtat. És un espai per atendre les violències de gènere i també per 
potenciar unes nits agradables, crítiques, respectuoses i segures. El Punt lila estava obert a totes les persones i 
s’hi van atendre preguntes, demandes d’informació, es van facilitar materials de difusió i sensibilització, etc. Es 
va atendre més de 130 persones, de manera gratuïta i confidencial, a càrrec de professionals especialitzades.

Dins els actes de la Festa Major es va fer el lliurament dels premis d’estudiants als joves de Riudellots que 
aquest any han finalitzat els estudis de Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior. A tots/es ells/
es, moltes felicitats per haver acabat aquests estudis i molts ànims per continuar formant-vos en allò que us 
agradi!

També durant la Festa 
Major es va fer l’elecció 
de la pubilla i l’hereu. 
Com que l’any passat 
no va poder celebrar-
se, aquest any es va fer 
una doble elecció: es van 
escollir les pubilles i els 
hereus dels anys 2020 i 
2021, que compartiran 
mandat durant tot un 
any, fins a la Festa Major 
del 2022. L’elecció es 
va fer a través d’una 
votació que per primera 
vegada va ser virtual i es 
va poder escollir entre 
els 23 candidats que 
s’havien presentat. Cada 
any es convida a totes 
les persones que han fet o faran 18 anys aquell any a presentar-se com a candidat a pubilla o hereu i, amb tot 
el grup de candidats, es realitza un projecte participatiu conjunt al llarg de l’any.

Amb l’inici del curs també s’ha reprès el Club de Lectura Juvenil que organitzem conjuntament amb la biblioteca 
i que està obert a totes les persones joves a partir de 1r d’ESO que tinguin ganes de compartir lectures. A 
l’octubre vam repartir el primer llibre escollit i al novembre vam fer la primera trobada del Club de Lectura 
d’aquest curs, per comentar el llibre que havíem llegit i fer una activitat relacionada amb aquesta novel·la. 
Actualment, el Club està format per 8 joves d’entre 12 i 14 anys.
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I en tot aquest temps no hem parat de fer activitats a l’Espai Jove: hem mirat pel·lícules, hem jugat a jocs 
de taula, hem organitzat tornejos de ping-pong i de futbol, hem fet tallers de cuina, hem fet jocs de pistes 
i escape rooms, hem fet tallers de manualitats i activitats de sensibilització sobre temes de salut (consums 
de substàncies, autoestima, educació emocional, violències de gènere…). De totes les activitats que hem fet 
durant el trimestre, destaquem el taller de rap que vam fer el dia 9 de novembre amb Vinnie Kairos, on els 
joves van poder aprendre sobre la música hip hop, les rimes i improvisació, el beat box… Vam treballar eines 
i recursos per iniciar-se o millorar en l’escriptura i la interpretació del rap, aprofundint en els conceptes bàsics 
del ritme, la mètrica i el flow. Els participants van acabar composant conjuntament un tema, fent servir la 
música com a una eina de reflexió personal i d’anàlisi del nostre entorn.

I durant els mesos de novembre i desembre, s’ha pintat un mural a la façana de l’Espai Jove, amb la participació 
dels joves. Vam començar al mes de novembre amb un taller participatiu a l’Espai Jove on es va fer una 
aproximació a l’art urbà, el muralisme i el grafit. També es van visionar exemples de murals realitzats per 
diversos artistes i es va fer una pluja d’idees i un debat sobre què es volia reflectir en el mural, i es van fer 
proves gràfiques i de disseny.

Al mes de desembre, s’han fet dues sessions per pintar el 
mural amb els joves de l’Espai Jove, durant les quals s’han 
pintat dos murals a diferents façanes de l’Espai: un al costat 
de la porta d’entrada i l’altre a la part posterior de l’edifici. 
Entre les dues façanes, es pot llegir “Espai Jove”, a través 
de dos murals integrats que conviden a donar la volta a tot 
l’edifici. Tant el taller previ com la pintada del mural han estat 
dinamitzades per Adrià Sanz, del col·lectiu Muntaia Studio.

I des del mes d’octubre, comptem amb el suport d’una 
estudiant universitària de psicologia, que està fent les 
pràctiques a l’Espai Jove, i ens acompanyarà fins a finals de 
gener.

Per mantenir-vos al dia d’això i més, us recomanem que ens seguiu a través de les xarxes socials: @espaijove-
riudellots a Instagram i Facebook. 
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Riudellots Comerç

Els establiments de Riudellots agrupats a l’associació volem premiar la fidelitat dels clients que consumeixen 
al poble mitjançant diferents campanyes durant l’any.

El mes de setembre es va fer la campanya que obsequiava amb vuit entrades per anar al Teatre. 

Els guanyadors són:  María del Mar Valverde, Manuel Flores, Francesc Martín i Emilio Pérez

 

.

ENTITATS

Els establiments associats són:

AUTOESCOLA LIA

CARNISSERIA J.GÜELL

CLÍNICA DENTAL DR. MORALEJO 

FORN DE PA SANT CRISTÒFOL

GARATGE ESGLEYES S.L.

GLU-GLUTS CAFE - BAR MUSICAL

INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN

HEM REGALAT 8 ENTRADES PER ANAR AL TEATRE!

L’AULA

L’ESTANC

LIKE A DREAM

MARTA ARGEMÍ PERRUQUERIA

NOVA Perruqueria-Saló de Bellesa

NOVAVENDA JÚLIA

PASTISSERIA NOGUERA

PEIXOS NURI

PERRUQUERIA PILAR

RESTAURANT LES OLIVERES

SERVEIS PANELLA

SG2 ESPAI DE FISIOTERAPIA

DANSA ELENA
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Comprar a Riudellots té PREMI, els guanyadors d’aquesta campanya han estat:

Gustavo Rabí, Autoescola Lia

Margarita Mir, Carnisseria J. Güell

Pilar González, Clínica Dental Moralejo

Família Posada Pagès, Escola de Dansa Elena

Martine Cardona, Forn Sant Cristòfol

Esteve Frigolé, Garatge Esgleyes

Júlia Massó, Glu-Gluts Café - Bar Musical

Lorenzo Ruiz, Instal·lacions Martí Duran

Família Gómez Serrano, L’Aula

Elisabet Diaz, L'Estanc

Aquest mes de desembre i fins al 4 de gener repartim més de 1000 euros en premis amb les compres el 
comerç local, i establiments de Riudellots de la Selva. Cada establiment premia als seus clients amb 50 
euros en regals.

HEM REGALAT 1000 EUROS!

Tània Pagès, Like A Dream

Mariona Xirgo, Marta Argemí Perruqueria

Fina Ros, Nova Perruqueria - Saló De Bellesa

Josep Vives, Novavenda Júlia

Montserrat Pelluch, Pastisseria Noguera

Concepció Raurich, Peixos Nuri

Pilar Mallorquí, Perruqueria Pilar

Josep M. Gràcia, Restaurant Les Oliveres

Olga Pedro, Serveis Panella
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ENTITATS

AAVV Nucli Antic Riudellots
Gràcies a tots vosaltres, el que va començar essent una petita agrupació veïnal, ha anat creixent aquest darrer 
any, permetent organitzar un munt d’activitats sobre la nostra història, el medi-ambient, manualitats, etc. tot 
passant una bona estona entre nosaltres

Aquest últim trimestre hem fet un munt de coses, i junts en farem moltes més!

’

AAVV Nucli Antic 

Us desitja 

Bones festes! 
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Les Veus del Cric
El poder de l’amor de Celine Dion 
va ser una melodia perfecta per 
acompanyar la unió de dues 
persones que desafiant totes 
les restriccions varen contraure 
matrimoni el dissabte 8 de maig 
i va ser un goig per nosaltres 
poder-los-hi oferir les nostres 
veus per fer una mica més 
solemne aquesta unió. Per molts 
anys!

El dissabte 3 de juliol, amb un 
ampli repertori de cançons de tot 
tipus: patriòtiques, havaneres, 
sentimentals... 

Vàrem oferir un concert d’estiu a la sala d’actes de l’ajuntament 
amb una gran afluència de públic. Va ser tot un repte!

L’última missa celebrada per mossèn Jaume Julià el diumenge 5 
de setembre, va voler ser una cerimònia de comiat per jubilació 
a la qual ens vam afegir per donar el nostre agraïment pels anys 
dedicats a aquesta parròquia. Fins sempre mossèn!

Com ja ve sent habitual els últims anys, també vam participar a 
l’ofici solemne de la festa major del poble el diumenge 3 d’octubre.

Com a cloenda de l’any i per no perdre la tradició férem el concert 
de Nadal el 19 de desembre el qual va ser enregistrat per TV La 
Selva.

Rosa Maynau



36

ENTITATS

Comissió de festes

El passat 31 d’octubre (coincidint amb la nit de les 
bruixes) des de la Comissió de festes de Riudellots 
es va organitzar la primera Castanyada i Festa de 
Halloween.

L’acte va comptar amb l’actuació del grup musical 
Atrapasomnis, que van fer ballar i riure a petits i 
grans, i també es van torrar i repartir les tradicionals 
castanyes entre els assistents.

Un cop finalitzat l’acte principal, es va animar als nens, 
la majoria dels quals van venir molt ben disfressats, 
i als no tant nens (alguns també molt “guapos”) que 
anessin a voltar pel poble amb el tradicional “Truc 
o tracte”, a la recerca de quines cases els tenien 
llaminadures a punt (algunes ja declaraven les seves 
intencions amb la decoració de les portes i entrades).

Malgrat la situació excepcional en la qual ens toca 
viure, creiem que la jornada va ser molt ben acollida, 
i esperem poder repetir-la en els pròxims anys, i si 
pot ser sense pandèmia molt millor!

CASTANYADA I HALLOWEEN 2021
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Donar les gràcies a tots els parti-
cipants i als riudellotencs I riude-
llotenques que van voler ser part 
des de casa, amb les decoracions 
i la rebuda dels menuts monstres i 
fantasmes.

El pròxim acte que estem preparant 
serà la festa de Carnestoltes, us 
anirem informant quan tinguem 
més detalls, però podeu anar 
pensant la disfressa.

També volem aprofitar aquest es-
crit per animar a tota la gent de 
Riudellots que vulgui participar a 
posar-se en contacte amb la Comis-
sió, només demanem ganes i bon 
rotllo!

Podeu contactar-nos per el canal que preferiu (ja sigui per participar o simplement enviar-nos propostes, 
comentaris o coses que us agradarien).
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ESPORTS

RESUM TEMPORADA 2021-2022

ACE RIUDELLOTS SECCIÓ DE FUTBOL SALA TEMPORADA 2021/22 Un any més ha començat una nova temporada 
pels equips de futbol sala de l’ACE Riudellots. La tercera de l’època COVID, a priori, s’espera que aquesta pugui 
transcórrer de la nova normalitat i es puguin jugar tots els partits previstos.

El club planteja aquesta temporada amb 
tres equips federats, els sèniors masculí 
i femení i l’infantil.

El sènior masculí després de jugar la 
passada temporada a la Divisió d’Honor, 
jugarà aquesta temporada a la Primera 
Divisió Catalana amb l’objectiu d’estar a 
la part alta de la classificació i, perquè 
no, de tornar a la Divisió d’Honor. 
L’equip manté el bloc de jugadors de 
l’any passat amb algunes incorporacions 
que han de permetre poder estar al 
nivell òptim durant una temporada 
amb molts partits i tenir efectius per 
cobrir les possibles lesions. A més de la 
Lliga l’equip competirà també a la Copa 
Girona.

FUTBOL SALA

ACE RIUDELLOTS
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El sènior femení jugarà 
a la Segona Divisió 
Catalana i surt amb 
l’objectiu de mantenir 
el nivell històric dels 
equips femenins 
de l’ACE Riudellots, 
referència dins del 
futbol sala femení de 
Girona. Com passa 
amb l’equip masculí es 
mantindrà el bloc de 
l’any passat hi haurà 
alguna incorporació 
que ajudi a consolidar 
l’equip. L’objectiu de 
l’equip és estar un any 
més a la part alta de 
la classificació, sense 
més ambicions, però 
sabent que les noies 
de Riudellots sempre 
superen qualsevol expectativa. L’equip jugarà també la Copa Girona el mes de gener.

L’infantil jugarà a la Segona Divisió Catalana i com equip de base jugarà amb l’objectiu d’aprendre i gaudir 
practicant esport. Amb una plantilla curta, però amb moltes il·lusions, entrenen i juguen com els millors i 
deixen molt alta la imatge de club. Encara que aquest no sigui el principal objectiu, segur que estaran entre els 
equips que més guerra donin i que més bon joc practiquin a la seva categoria.

Tot just ha començat la lliga i només s’han disputat 6 jornades, però els resultats són molt bons, els equips 
sèniors no han perdut cap partit i l’infantil està fent molt bons resultats. Encara resta molta temporada molt 
per entrenar, jugar i passar-s’ho bé.

Aquesta és només una petita pinzellada del que faran aquest any els equips de l’ACE Riudellots, el proper 
número del Cric us presentarem amb més detall cadascun dels equips i us donarem més detalls de com 
van les competicions. Fins llavors recordeu que teniu més informació de l’ACE Riudellots a la web http://
aceriudellots.net/ i a les xarxes socials Facebook i Instagram.

I no oblideu que un cop que s’han acabat les restriccions d’aforament podeu gaudir novament de l’emoció del 
futbol sala els caps de setmana al pavelló de Riudellots de la Selva. 

Us esperem a tots!
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