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Aquests últims mesos, cada cop que s’anunciava un esdeveniment, 
el titular més repetit era “sense restriccions”. A Riudellots també 
hem notat com, gràcies a les vacunacions, hem pogut tornar a 
engegar les nostres festes, fires, actes i espectacles i omplir-los al 
100 %. Ens hem pogut retrobar, aquest cop sí, sense limitacions. 

Un gran exemple ha sigut la Festa Major d’aquest any. Com 
sempre, vam voler fer una proposta variada d’activitats perquè 
tots els riudellotencs i riudellotenques s’ho passessin d’allò més 
bé. Enguany ens va acompanyar l’humorista Jordi LP, que va fer el 
pregó, i vam gaudir de concerts de la talla de Buhos i Diversiones 
i, per descomptat, del teatre, amb els Teatrerus, entre moltes 
altres activitats. Aprofito per donar les gràcies a la Comissió de 
Festes de Riudellots així com a totes aquelles persones que van 
fer possible la nostra festa. 

Aquest curs l’hem començat sense mascaretes i hem estrenat 
un pati de l’escola de Riudellots amb una inversió de prop de 
85.000 euros, fruit dels pressupostos participatius. No podem 
estar més contents, ja que a partir d’ara els infants podran gaudir 
d’un pati preparat per enfilar-se, pujar, baixar o arrossegar-se tot 
transformant l’espai segons la seva imaginació. Tanmateix, hem 
de lamentar els actes incívics que van tenir lloc al setembre al 
pati de l’escola, on els mestres van trobar material malmès. 
Condemnem aquests actes vandàlics i treballarem per aconseguir 
un espai per a tots segur i cuidat. 

En definitiva, tornem a la normalitat plena d’activitats, actes i 
cultura a Riudellots de la Selva, amb la mirada posada en el proper 
Nadal i en el desè aniversari de FIPORC, que podrem celebrar l’any 
vinent, tal com ens mereixem. Ara més que mai, sortim, gaudim i 
recuperem el temps perdut. 

A continuació us deixo una nova edició del BIM. Hi podreu trobar 
les notícies més rellevants dels últims mesos al nostre municipi. 
Per a qualsevol dubte o suggeriment estem a la vostra disposició.
Aprofito l’ocasió per saludar-vos atentament. 

 

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva

Ducform SA
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La Casa de Cultura de Riudellots al setembre va presentar i obrir les inscripcions per a la nova programació del 
curs 2022-23 per poder iniciar les classes a l’octubre.

En aquesta secció us fem esment dels cursos i les activitats, uns ja realitzats i altres amb previsió de dur-los a 
terme, del primer trimestre de curs:

• De l’àrea d’idiomes: pel que fa a la llengua anglesa, a l’octubre comptem amb 
dos dels grups proposats, el Preintermediate (A2) i l’Upper (B2), i al novembre 
volem iniciar el grup Beginner (A1) amb l’objectiu que al llarg del curs, que finalitza 
al juny, els alumnes vagin avançant en l’aprenentatge de la llengua anglesa al seu 
ritme. Les inscripcions als cursos d’anglès es mantenen obertes al llarg del curs.

De llengua catalana, hi ha el curs de 
català Bàsic 2, de 45 hores de durada, 
que s’imparteix d’octubre a desembre. 
Aquest curs presencial està adreçat a 
no catalanoparlants majors de 16 anys 
amb la finalitat que l’alumnat adquireixi 
coneixements bàsics de llengua 
catalana en gramàtica, vocabulari, 
expressions bàsiques..., per ser capaços 
de comprendre i utilitzar expressions 
quotidianes. El curs l’imparteix el 
CPNL (Consorci per a la Normalització 
Lingüística) per mitjà del Servei de Català 
de la Selva i Santa Coloma de Farners.

Aquest grup està format per alumnes procedents de diferents països que ara viuen a Riudellots i volen 
aprendre la llengua catalana. 

• De cuina, per als mesos 
d’octubre, novembre i des-
embre hi ha grups confir-
mats per a les tres sessions 
monotemàtiques proposa-
des. El dijous 20 d’octubre ja 
va tenir lloc la sessió Cuina 
d’aprofitament, durant la 
qual es va ensenyar a elabo-
rar tres receptes per poder 
aprofitar tots els aliments 
que tenim a casa, com uns 
ous farcits amb la carn del 
caldo, macarrons amb pit de 
pollastre i pernil i de postres, 
un púding amb pa i poma. 
Boníssim!!

Casa de Cultura
Cursos del quart trimestre

 Foto d’una sessió de classe de català Bàsic 2.

Foto de la sessió de cuina del mes d’octubre, cuina d’aprofitament.
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El dijous 17 de novembre s’impartirà la sessió Menú festiu, sessió durant la qual s’ensenyarà a elaborar un 
menú especial de festa, que segur que ens donarà molt bones idees per organitzar-nos millor i cuinar uns plats 
exquisits! I per acabar el trimestre, Pica-pica de Nadal, el 15 de desembre, sessió durant la qual s’ensenyarà 
a elaborar diferents pica-piques de festa ben variats. Tots aquests tres cursos són a càrrec de la cuinera i 
formadora Nuri Lladó.

• De l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les 
TIC, comptem amb el curs Informàtica i Internet, d’una durada de 13 
hores, repartides en sessions d’una hora i quart, els dimarts d’octubre, 
novembre i desembre. Curs adreçat a adults amb l’objectiu d’aconseguir 
treballar amb autonomia i seguretat amb l’ordinador. El temari s’adapta 
a les necessitats del grup inscrit i, per tant, en aquesta edició es tracta 
l’ús del correu electrònic, saber fer cerques i navegar amb seguretat per 
Internet, el coneixement del teclat per poder treballar amb més agilitat 
els diferents símbols i funcions, coneixements bàsics per fer documents 
de text, com també portar un registre de despeses fent ús de l’Excel, 
entre altres punts. 

Un curs que ha engrescat un grup d’adults a voler saber més de les 
possibilitats de l’ús de l’ordinador i Internet.

• En l’àmbit creatiu i de decoració amb temàtica nadalenca tenim 
programats dos tallers d’origami (plegament del paper) molt bonics: 
al novembre el taller de corones de Nadal i al desembre el taller 
d’espalmatòries i guarniments.

• Pel que fa a xerrades programades, a l’octubre, 
el divendres 14, vam poder gaudir de Faraons, 
arqueòlegs, anècdotes i altres històries, a càrrec 
de Ricard Julià Cànovas. Una xerrada en què 
en Ricard, el conferenciant, d’una manera molt 
propera va explicar a tots els assistents diferents 
històries relacionades amb el món egipci a través 
de la lectura de diferents jeroglífics. 

Al novembre, el dimecres 16, Expedició científica 
americana: de la capçalera del Ter a la gola de 
l’Amazones (passant per una guerra al pacífic). 
Joan Isern Batlló, a càrrec de Josep Lluís Massó 
Lago. En aquesta xerrada detalla la vida d’un jove 
botànic del Pirineu i la seva aventura a l’altra banda 
del món, amb el rerefons d’un sobtat i absurd 
conflicte internacional. 

I la darrera xerrada del trimestre, el divendres 16 
desembre, Walter Benjamin i Portbou. Projecció 

del Documental de Jaume Casas Walter Benjamin, a càrrec de Josep Joan Baró Ministral. A través de la projecció 
del documental es parla de la figura del filòsof alemany Walter Benjamin i ens transportem als convulsos anys 

Foto d’una sessió del curs d’Informàtica i 
Internet.

Foto de la xerrada Faraons, arqueòlegs, anècdotes i altres històries.
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quaranta de l’Espanya franquista i l’Europa feixista per obrir interrogants en la ment dels espectadors a partir 
de la representació dels fets ocorreguts i de la interpretació del seu pensament.

• I per concloure aquesta secció, esmentem les dues activitats 
promogudes des de l’Àrea Promoció Econòmica de l’Ajuntament, 
que s’han realitzat també a la Casa de Cultura de Riudellots, com 
el curs de carretó frontal i transpalet, de 8 hores de durada, 
repartides en dues sessions, una de teòrica i la darrera de 
pràctica, que es van fer en dos dijous del mes d’octubre. Aquesta 
formació adreçada a majors de 18 anys té com a objectiu dotar 
els participants dels coneixements teoricopràctics sobre la 
manipulació de carretons elevadors i conscienciar els alumes 
sobre la seguretat en el seu lloc de treball. A tots els inscrits que 
van superar les proves teòriques i pràctiques se’ls va entregar 
una certificació en carretons elevadors frontals i/o transpalet.

I la darrera formació, adreçada als comerciants, van ser dues 
sessions d’embolcallar regals per preparar-se per a la campanya 
de Nadal. La primera sessió, a finals d’octubre, va ser la del taller 
de furoshiki: embolcall amb robes japoneses, en què es van 
ensenyar diverses maneres d’embolicar paquets de diferents 
formes utilitzant robes japoneses (un costum molt estès al Japó). 
I al novembre, el taller d’embolicar regals amb paper, en què es 
van ensenyar diferents plegats de paper per embolicar.

Uns tallers molt pràctics que ens van ajudar a aprendre noves 
idees per fer embolcalls per a regals més atractius i originals.

Anem treballant en la programació del proper trimestre. Des 
d’aquí volem agrair la participació i confiança a tots els usuaris 
de la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva.

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

Casa de Cultura
Cursos del quart trimestre

Foto de la sessió del taller de furoshiki, embolcallar 
amb robes
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Sala d’Exposicions
En aquesta secció fem esment de les exposicions que hi ha hagut des de la da-
rrera edició d’aquesta revista fins ara.

El mes de maig la Casa de Cultura de Riudellots va aco-
llir de nou l’exposició que cada curs l’escola de Riudellots 
mostra a la sala municipal, després de dos cursos sense 
poder-la dur a terme.

L’acte d’inauguració de l’exposició Experimentant amb el 
volum es va celebrar el divendres 9 de maig i va anar a 
càrrec dels alumnes de 6è de primària, que van explicar 
el contingut de la mostra i l’objectiu d’aquesta.

Experimentant amb el volum és el recull dels treballs fets 
pels mateixos alumnes en uns tallers artístics realitzats al 
llarg del curs 2021-22 a l’escola de Riudellots per l’artista 
gironí Pau Morales.

La formació artística és molt important, com esmen-
ta l’escola en el díptic explicatiu de la seva l’exposició: 
“L’educació artística afavoreix la millora de l’atenció, esti-
mula la percepció... i potencia la imaginació, l’emotivitat i 
la creativitat.”

Fruit d’aquesta creativitat treballada a l’escola, vam poder 
gaudir del talent d’aquests artistes riudellotencs i veure 
els capgrossos, les caretes, etc., que van fer al llarg del 
curs. La sala es va omplir de color i creativitat.

Felicitats a tota l’escola de Riudellots i als seus alumnes 
per tot el treball artístic que ens van deixar fruir al llarg 
de mes de maig. 

Maig 2022 – Experimentant el volum, 
de l’escola de Riudellots de la Selva 

 Fotos del dia de la inauguració, Experimentant amb el 
volum, i d’algunes de les peces exposades
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Sala d’Exposicions

Els colors de la pau, de Riu d’Art, es va inaugurar el divendres 
3 de juny. L’acte el van presentar la Montserrat Roura, 
alcaldessa de Riudellots, i en Pere Romagós, professor de 
Riud’Art, i el van clausurar la Nuri Lladó i la Carme Johé amb 
música en directe.

L’exposició col·lectiva de Riud’Art presentava una quarantena 
de peces, sobre suports de tela, fusta i paper amb tècniques 
com pintura a l’oli, acrílic, aquarel·la... Ens mostrava peces 
d’estils i temàtica molt diverses, com les persones que van 
exposar.

Amb aquesta exposició vam observar que els colors també 
són símbols, com diu el text del díptic de l’exposició, signat 
per en Joan Surroca:

“...L’arc de Sant Martí recull una 
rica gamma de colors perquè 
tots els colors són signes de 
pau. Cada color, sigui càlid o 
fred, ens comunica una vivència 
i, en contrastar entre ells, 
ens fan percebre la bellesa, 
però també ens interpel·len, 
emocionen, recorden o activen 
per esdevenir membres actius 
a favor de la pau. Tant de bo 
que sapiguem descobrir tota la 
càrrega simbòlica de l’exposició 
per experimentar l’alegria de 
viure i tenir encert a l’hora de 
transmetre-la a tothom.”

Va ser un plaer tornar a gaudir 
de l’art de Riud’art!

Juny 2022 - Els colors de la pau, de l’escola de pintura RIUD’ART 

Fotos del dia de la inauguració, Els 
colors de la pau, de Riu d’Art i de la sala 
amb les pintures exposades.
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Dins els actes de la Festa Major de 2022, el divendres 30 de 
setembre, a les 19.30 h, es va inaugurar l’exposició Vides, 
de la Margarida Serra. 

A l’acte d’inauguració hi van participar la Gemma Geis, 
en aquells moments consellera de Recerca i Universitat 
de Catalunya, la Montserrat Roura, alcaldessa, en Pere 
Romagós, professor de Riud’Art, la Margarida Serra, 
l’artista autora de l’exposició i el va clausurar Anatoli Serra, 
al piano.

La Margarida Serra ja havia exposat a Riudellots el 2017, 
amb De rostres i paisatges, l’ànima, un aplec de dibuixos 
amb grafit i cretes, i ara, cinc anys després, torna amb 
Vides, una exposició d’aquarel·les on treballa amb el color 
per primera vegada. 

Vides ens mostra una col·lecció d’una vintena de quadres 
i una petita mostra 
de quaderns amb 
els quals, com diu la 
mateixa autora, vol 
transmetre la bellesa 
d’allò que observa, 
del que l’envolta.

En aquesta exposició la Margarida Serra ens presenta diferents retrats, 
paisatges i un grup de pintures del Marroc. Totes aquestes temàtiques 
són fruit del seu dia a dia.

En conjunt, Vides mostra una pintura molt detallista, delicada i amb un ús 
del color extraordinari. L’exposició es va poder visitar el cap de setmana 
de la Festa Major i tot el mes d’octubre. 

Entre els visitants vam tenir el plaer de 
rebre els alumnes de primer i segon 
de primària de l’escola de Riudellots 
de la Selva, que van escoltar amb 
molta atenció les explicacions que 
l’autora de l’exposició, la Margarida 
Serra, els va fer sobre la seva pintura 
i la tècnica de l’aquarel·la.

Casa de Cultura de Riudellots de 
la Selva

casa.cultura@riudellots.cat

Octubre 2022 - Vides de la Margarida Serra 

Fotos del dia de la inauguració de Vides, d’una de les pintures exposades i del dia de la 
visita d’uns dels grups de l’escola de Riudellots.
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Sala d’Actes
En aquesta secció farem esment dels espectacles que s’han fet des del mes de 
juny fins ara a la Sala d’Actes i a l’estiu a la fresca.

El diumenge 15 de maig a la tarda, a la Sala d’Actes 
de Riudellots, es va representar l’espectacle Clown 
Bergamotto Show, de Bergamotto & Co.

Un espectacle molt encertat per a públic de totes les 
edats i entenedor per a tothom ja que el llenguatge 
que s’utilitza principalment és el gestual.

Clown Bergamotto Show ens mostra un personatge 
molt tendre i alhora divertit que amb molt d’humor 
i sense paraules, a través del joc i la improvisació, 
tracta l’amistat tot interactuant constantment amb el 
públic.

L’espectacle ha rebut el Premi de votació popular 
dels XI Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya 2020 i el 
Premi del públic en la XIII Trobada Entrepayasaos de 
Saragossa Humor.

El cap de setmana de l’11 i 12 de juny el grup més jove dels Teatrerus de Riudellots van estrenar a Riudellots 
Clínica de curanderos sota la direcció de Nando Massaneda.

Clínica de curanderos representa un seguit d’aventures i desventures que viuen uns personatges molt curiosos 
que treballen en una clínica ben particular.

El grup de joves actors 
dels Teatrerus de 
Riudellots van posar-
se en la pell dels seus 
personatges i van fer 
riure una bona estona 
tots els assistents de la 
sala.

Espectacle: Clown Bergamotto Show, de Bergamotto & Co 

Teatre: Clínica de curanderos, dels 
Teatrerus de Riudellots
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El diumenge 19 de juny de 2022 vam poder veure l’espectacle 
Extra extra, de Txema Muñoz.

Extra extra és un carter que reparteix cartes i mil coses més per 
tot arreu, i en especial la tarda del 19 de juny a Riudellots i amb 
l’ajuda del públic, que el van ajudar a descobrir per a qui era 
un del paquets a repartir que no tenia adreça.

Txema Muñoz amb el seu espectacle per a totes les edats, 
de teatre gestual i humor, en què realitza jocs de màgia 
impossibles i sense dir cap paraula, ens va deixar aspectants.

En fi, una posada en escena que ens va deixar màgicament 
sense paraules! 

El primer dissabte de juliol la coral Les Veus del Cric de Riudellots va celebrar el concert d’estiu a la Sala d’Actes 
de Riudellots.

Les Veus del Cric va cantar un repertori ben variat, compost de cançons en català, castellà i anglès d’estils 
diferents. No hi va faltar, en aquesta ocasió, un petit recull d’havaneres.

El grup va ser dirigit per la directora, l’Anna Castells, i acompanyat al piano per en Ruben López i a la guitarra 
per la Fina Masferrer.

Un concert de benvinguda a l’estiu!

Espectacle: Extra extra, deTxema Muñoz

Concert: Les veus del Cric 

Dues imatges de la representació de Clínica de curanderos i el cartell de l’obra.

Una escena de l’espectacle de Txema Muñoz 
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Sala d’Actes

Dins la programació dels divendres de juliol a la plaça, 
vam comptar el divendres 15 de juliol al vespre amb el 
concert del conjunt instrumental d’adults de l’Escola 
de Música de Riudellots i tot seguit amb havaneres, 
amb Peix Fregit, tot a la plaça de l’Ajuntament.

El grup Peix Fregit, amb una llarga trajectòria de més 
de trenta anys als escenaris, format actualment per 
en Pere Molina, en Norbert Torrecillas i Jordi Tormo, 
va interpretar diferents havaneres, cançons de 
taberna i altres al llarg de la cantada.

Aquest any, a la mitja part de la cantada, vam recuperar el costum de prendre de nou un bon rom cremat!

El divendres 22 de juliol a les deu del vespre, a la plaça de l’església, també dins 
la programació de les nits a la fresca, vam gaudir d’una nit de cinema al carrer. 
La pel·lícula projectada va ser La família Bélier.

La família Bélier és una pel·lícula francesa per a tots els públics, en què tots 
els membres de la família Bélier són sords, llevat de la Paula, la filla de setze 
anys. Ella fa d’intèrpret per als pares, especialment pel que fa al funcionament 
de la granja familiar. Un dia, encoratjada pel seu professor de música, que ha 
descobert el talent que té per al cant, decideix preparar-se per a l’audició del 
Cor de Radio France, però es tracta d’una elecció que l’obligarà a distanciar-se 
de la família.

Una pel·lícula divertida i alhora tendra amb una banda sonora extraordinària que vam poder fruir totes les 
persones que es van aplegar a la plaça de l’Església.

Nit de música: Peix fregit  

Cinema: La família Bélier

Fotos de la cantada d’havaneres a càrrec de Peix Fregit.

Cartell de la pel·lícula
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El darrer divendres de juliol, per concloure les activitats a 
la fresca, nit de monòlegs amb l’espectacle Vermunòlegs.  

Els tres humoristes, en Tian Lara, l’Oscar i l’Àngel Miralles, 
van interpretar individualment, un després de l’altre, el 
seu monòleg amb l’estil característic de cadascun d’ells 
i van aconseguir fer-nos passar una nit divertida i a la 
fresca.

Una nit en què els somriures van omplir el so de la plaça!

El matí del diumenge 2 d’octubre, una maga molt 
especial, la Melanie, va portar la seva màgia a la Sala 
d’Actes de Riudellots.

La Melanie va oferir el seu espectacle al llarg d’una hora 
plena de màgia, il·lusions, música i molt humor.

El seu espectacle és dinàmic i contínuament compta 
amb la participació del públic i el seu ajudant per poder 
dur a terme els jocs de màgia.

Un matí de diumenge de Festa Major molt màgic!

Dins la programació de la Festa Major, els Teatrerus de 
Riudellots van presentar-nos l’obra de teatre Señoras 
bien. Señoras bien, dirigida per en Nando Massaneda, és 
una adaptació de l’obra Gente bien, de Santiago Rusiñol.

Aquesta obra i els seus personatges ens fan fer un viatge 
en els temps i ens situen en una casa senyorial catalana 
i el seu dia a dia.

Els Teatrerus de Riudellots que van participar en aquesta 
obra ens van fer riure i gaudir d’una bona estona amb la 
seva posada en escena de Señoras bien.

Nit de monòlegs: Vermunòlegs

Teatre: Señoras bien, dels Teatrerus 
de Riudellots

Magia: Melanie

Un instant del monòleg de l’Oscar

Foto de dos moments de la representació de Señoras bien

 La maga Malanie actuant.
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Llar d’infants
EDUCACIÓ

Hola a tots i a totes!

Ens tornem a retrobar amb tots vosaltres una vegada en-
cetat el nou curs que per sort ja no está marcat per la si-
tuació sanitària en la que ens hem trobat aquests darrers 
anys.

Nens, nenes, famílies i educadores, hem anat superant 
junts “l’adaptació”, procés que des de la Llar d’Infants hem 
intentat facilitar atenent i donant resposta a les necessitats 
dels nostres infants i permetent el descobriment d’un en-
torn que els aporti noves vivències.

Passat el “tràngol” més dur d’aquest complicat període  i 
començada a superar per alguns/es aquesta dura etapa 
, veieu cóm s’ho passen de bé en els diferents moments 
del dia:

“CLASSE DELS CUINERS”
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“CLASSE DELS GRANGERS”

Donem les gràcies al re-
colzament de la nova 
AMPA i esperem que en 
els propers mesos, junta-
ment amb tots els pares 
i mares,  puguem seguir 
organitzant activitats di-
rigides als nostres petits i 
petites.

De moment, això és tot! A 
reveure i fins la propera!  

Anna Vinyes-Miralpeix
Directora                                                                                                                                             

              llar@riudellots.cat
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Escola de Riudellots
EDUCACIÓ

Hola riudellotencs i riudellotenques, 

som els alumnes de cicle inicial de 
l’escola Riudellots de la Selva. Ara us 
explicarem totes les activitats que hem 
anat fent durant aquest curs. Al setem-
bre vam començar el curs portant mas-
caretes, però per sort no vam deixar de 
fer cosetes. Vam poder celebrar la cas-
tanyada, vam anar de visita a la biblio-
teca on l’Albert ens va explicar contes i 
ens va fer recomanacions. Al desembre 
vam anar a veure “Les Anxovetes”, un 
espectacle musical d’havaneres. Quan 
va arribar Nadal cadascú el va haver de 
celebrar al seu portal. Tornant de les 
vacances ens va venir a visitar en Pau 
Morales i, ens va preparar una activitat 
molt divertida amb fang, música i pin-
tura. Ens vam convertir en uns artistes! 
A més a més, vam anar a veure el festi-
val internacional de circ “L’Elefant d’Or”. 

La primavera va arribar i les mascare-
tes vam llençar! Per Sant Jordi vam dis-
senyar i explicar el cartell als nostres 
companys de l’escola. També vam fer 
roses i punts de llibre pels pares i ma-
res. A prop de l’escola hi ha una granja 
de vedells que vam poder visitar. Tocar 
animals i veure la granja de ben prop 
ens va agradar molt. 

Al “Parc de les Olors” de Celrà vam po-
der tocar, menjar i olorar flors. I, a més 
a més, vam poder preparar un oli per 
cuinar que aviat podrem fer servir. Ens 
queden molt pocs dies per acabar el 
curs, amb moltes ganes i energia apro-
fitarem els últims dies! Esperem que us 
hagi agradat tot el que us hem explicat.

 US DESITGEM MOLT BON ESTIU!

CICLE INICIAL
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El dilluns 23 de maig al matí els nens i nenes 
de 6è i 5è de l’escola de Riudellots vam pujar al 
bus camí a la casa de colònies Marcel Maillot, a 
l’Estartit. 

Ens vam instal·lar en sis habitacions. Al cap 
d’una estona vam anar a un camp del costat a 
esmorzar amb tres monitors: la “Rosali”, en “Me-
locotón” i en “Pometa”. També vam tenir temps 
de jugar a diferents jocs i  tot seguit vam anar a 
dinar, tot era molt bo. 

A la tarda hi havia diferents activitats:  els de 6è 
van fer paintball i els de 5è van anar a una tiroli-
na bastant alta i van fer un recorregut de troncs 
de fusta, va ser molt divertit!

Llavors vam anar a berenar i tothom qui va vo-
ler es va banyar a la piscina. L’aigua estava fre-
da, sort que ens vam dutxar amb aigua calenta. 
Vam sopar i vam fer el joc de nit  i després cap a 
dormir. A la nit el soroll de la pluja i el vent ens 
va despertar.

Dimarts  24 després d’esmorzar ens vam dividir en tres grups, per fer diferents activitats: un se’n va anar amb 
bicicleta fins a Torroella de Montgrí, l’altre a fer tir amb arc i l’últim a fer orientació a la platja. A orientació ens 
van donar un roadbook i una brúixola.  En el roadbook hi havia una pista, el temps que tenies per fer-ho i les 
indicacions per fer servir la brúixola.

 De cop va començar a ploure, a llampegar  i  tronar molt fort,  totes menys el grup de les bicicletes van haver 
d’entrar a la casa a jugar a jocs de taula. Al cap de molta estona vam poder sortir i reprendre totes les activitats. 
Com que era l’última nit hi havia una sorpresa: la disco. Ens ho vam passar super bé! 

Dimecres també plovia, vam anar a esmorzar i després vam fer caiac a la Gola del Ter, com que feia fred vam 
haver-nos de posar un neoprè. 

L’aigua era calenta. Ens van explicar com ho havíem de fer, ens van posar en grups de tres. Va ser una mica 
difícil perquè feia, però després un monitor que anava en una barca de motor ens va remolcar i va ser molt 
divertit. En acabar vam anar a dinar: macarrons, escalopa, xips i gelat, era boníssim!!! vam fer les maletes i ens 
vam acomiadar dels monitors. 

Ens ho vam passar molt bé però llàstima de la pluja.

Vam acabar amb tota la roba molla, bruta, molt constipats i refredats i sobretot molta gent afònica. Aquestes 
han sigut les nostres colònies de 2022, ens han agradat molt i esperem que les del 2023 siguin igual de diver-
tides però amb més bon temps.

Alumnat de cicle superior

COLÒNIES DE CICLE SUPEROR

Escola de Riudellots
EDUCACIÓ
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AMPA escola
EDUCACIÓ

L’AMPA de l’Escola en col·laboració amb 
l’Ajuntament mitjançant la Biblioteca del 
poble, Direcció i els docents han fet possible la 
celebració d’aquesta tradició un any més.

La festa s’ha celebrat el dia 28 d’octubre a la 
tarda. Aquest any la tradicional torrada de 
Castanyes amb els nostres avis voluntaris i la 
col·laboració de Llenyes Vilobí s’ha realitzat molt 
satisfactòriament.

Els alumnes de la llar d’infants, els d’educació 
infantil han escoltat el conte explicat per Lola 
Arqué el conte de “Castanyes bullides i castanyes 
torrades” que ha vingut especialment a la nostra 
escola a celebrar amb nosaltres l’esperada 
Castanyada.

Els alumnes de primària han fet diferents 
activitats a la pista lúdica. Tots els alumnes 
tenien preparades les seves paperines per 
gaudir de les castanyes.

Aquest any els alumnes han pogut celebrar 
aquesta festa d’una manera molt desitjada, com 
la visita dels seus familiars.

CASTANYADA
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Hem degustat unes castanyes molt ben cui-
tes. Un grup de pares, mares i avis, socis 
col·laboradors, han tingut la deferència de venir 
a ajudar a posar les castanyes dins les paperines 
que s’han servit a la pista coberta.

Gràcies a tots per la vostra ajuda i col·labora-
ció. Sense aquesta ajuda no serien possibles 
aquests actes.
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Un estiu més vàrem fer la trobada del club 
de lectura a la piscina municipal. Aquest 
any, gràcies a una subvenció de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, vàrem 
comptar amb la visita d’una escriptora 
molt mediàtica i potent com és la Bel Olid. 
Ens havíem llegit el seu llibre “Feminisme 
de butxaca”, una reflexió molt interes-
sant sobre com la societat ens condicio-
na en funció del sexe, la bretxa salarial, 
l’assetjament silenciós que pateixen mol-
tes dones diàriament o sobre la identitat 
de gènere.

La trobada va tenir una altíssima participació i en va sortir una 
de les millors sessions del club. I a més vàrem prendre uns fan-
tàstics mojitos de la nostra barwoman oficial, la Fàtima Sureda.

Al setembre hi vàrem tornar amb moltes ganes per comentar 
“Jo, Claudi”, de l’escriptor anglès Robert Graves. Es tracta d’una 
novel·la històrica plena d’intrigues, traïcions, assassinats i co-
rrupció en la Roma imperial del segle I. 

Claudi, el nostre protagonista, narra en primera persona la de-
cadència en què va caient Roma a mesura que es van succeint 
els emperadors, des del sensat  August, passant pel taciturn Ti-
beri fins a arribar a la bogeria absoluta amb Calígula.

Cal dir que per molts aquesta obra és la novel·la històrica per 
excel·lència i que va tenir un gran èxit i se’n va fer una adaptació 
televisiva els anys 70.

Properes trobades:

17 de novembre a les 21:00 h 
“Delicioso suicidio en grupo”, d’Arto Pa-
asilinna.

26 de gener a les 20:00 h
“Llibre a concretar”, amb Laura García de 
Booklife, un projecte de biblioteràpia on 
els llibres ajuden a abordar tota mena de 
temes: por, família, acceptació, dol, per-
dó, etc.

Club de lectura d’adults

Biblioteca
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Aquest primer trimestre hem deixat lots de llibres a educa-
ció infantil sobre la Festa Major, la castanyada i la tardor. 

A més com que aquest any els nens d’I3 són les papallones, 
els d’I4 les balenes i els d’I5 els llops, els hem deixat molts 
llibres de coneixements i contes per tal que puguin aprendre 
molt d’aquests animals.
 
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 de ben 
segur explicaran fantàsticament les seves professores.
 
També seguim deixant lots de revistes a la “Pelu de l’Eli” i 
la “Pelu de la Magda”, així com lots de llibres i revistes a la 
Clínica Dental del poble. Tenim previst reprendre també les 
col·laboracions amb l’Aula de Riudellots per tal que els alum-
nes que hi estudien tinguin un fons de lectura a mà o puguin 
treballar temes concrets.

Aquest estiu vàrem fer per primera vegada una sessió de 
contes per adults al centre de dia “Lliri Blau” i la veritat és 
que va funcionar molt bé. El contista Albert Quintana va ser 
l’encarregat de fer-los una sessió de “Contes populars” que 
van agradar molt.

El mes d’octubre ens vàrem reunir amb l’equip del Lliri Blau 
per tal de seguir col·laborant. De moment els deixarem lots 
de revistes de tota mena, diaris esportius i llibres de qualse-
vol temàtica que treballin. 

Tenim intenció de fer una sessió de contes a finals de nov-
embre sobre temàtica nadalenca, així com un taller de papi-
roflèxia el primer trimestre de 2023. 

Col·laboració amb les entitats
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Biblioteca

Pel que fa a l’Espai Jove aquest curs hem volgut reprendre el club de lectura 
juvenil que es va deixar a mitges el curs passat. Des de la biblioteca s’han 
buscat participants i s’ha aconseguit que se n’apuntin 11: 7 de primer d’ESO, 3 
de segon i 1 alumne de 3r ESO.

Les trobades es faran a l’Espai Jove, seran bimensuals, i les farà la Clara 
Ribatallada, tècnica de joventut.
 
També els hem comprat una selecció de llibres sobre sexualitat que ens han 
demanat. Els el cedirem a l’Espai tot el temps que els necessitin.

El divendres 7 d’octubre ens vàrem reunir amb l’AMPA 
de l’escola i els vàrem explicar les col·laboracions 
previstes amb l’escola per aquest curs: visites 
escolars, maletes viatgeres, hora del conte per la 
castanyada, clubs de lectura infantils, etc. 

D’aquesta manera una associació tan important 
com l’AMPA està ben informada de tot el que farem 
i poden aportar les seves suggerències o peticions.

Aquest estiu hem aprofitat per renovar el terra de la 
sala infantil i comprar coixins nous, i bucs per guardar 
els llibres.

Durant tot el juliol els nens i pares de Riudellots han 
pogut gaudir del servei de bibliopiscina a la piscina 
municipal. Cada tarda de 16:00h a 18:30h hi podien 
agafar llibres infantils, la premsa diària o revistes... 
i per descomptat pintar dibuixos. S’ha de dir que 
aquest any n’han pintat més que mai arribant a 
redecorar tota la recepció de dibuixos. I lo bé que ens 
ho vàrem passar!!!

Club de lectura d’adults

Renovació de la sala infantil Bibliopiscina
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Activitats realitzades

Hora del conte. Per segona vegada vàrem fer una hora del conte a 
la piscina municipal; la sessió “Històries d’aigua dolça i salada” va 
ser un èxit amb més de 30 inscrits.

Taller. El 7 d’octubre vàrem fer un taller de “Fer joguines amb envasos domèstics” amb Anna Nieto de Talleret Craft. L’activitat va ser un 
exitàs amb 40 nens inscrits i 2 torns. Varen fer joguines com cotxes, prismàtics o avionetes que es varen endur a casa. No cal dir que en 
varen sortir molt contents!

Hora del conte. Vàrem començar el trimestre amb els “Contes per 
rumiar” de Mònica Torra.  

Aquest estiu hem tingut la Cristina Kopachevska 
ajudant a la biblioteca dins el projecte “Brígada 
Jove”, que pretén ajudar els joves a la iniciació al 
món laboral. 

La Cristina ens ha ajudat a fer llistes de llibres a 
comprar, a fer el retorn de les maletes viatgeres de 
l’escola, a fer préstecs interbibliotecari o a preparar 
el fons per a la bibliopiscina. 

Esperem que hagi quedat contenta de l’experiència i que li hagi servit!

Brigada Jove
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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

Albert Dubé i Sàez
Biblioteca Anna Nadal i Serra 

biblioteca@riudellots.cat

OCTUBRE

21 d’octubre a les 17:30 h
Taller: “Varetes màgiques de Harry Potter”, amb Creativa. 
Recomanat per a nens d’entre 3 i 8 anys.
28 d’octubre a les 15:00 h
Hora del conte a l’escola per la castanyada: “Castanyes bullides i castanyes torrades” 
de Lola Arqué. 
Amb l’assistència dels alumnes de la Llar d’Infants.

NOVEMBRE

4 de novembre a les 17:30 h
Taller de ciència: “Estructures de llaminadures”, de Enginy-era.
Per a nens d’entre 3 i 5 anys.

11 de novembre a les 17:30 h
Taller de ciència: “Estructures de llaminadures”, de Enginy-era.
Per a nens d’entre 6 i 8 anys.

18 de novembre a les 17:30 h
Hora del conte i taller: “L’equilibrista. Una cançó contada de La Tresca i la Verdesca”, a 
càrrec de l’editorial Nanit.
Recomanat per a nens d’entre 3 i 8 anys.

25 de novembre a les 17:30 h
Ombres xineses: “L’Amàlia i les ombres lunars”, a càrrec d’Animamundi Teatre.
Recomanat per a nens d’entre 3 i 8 anys.

DESEMBRE

2 de desembre a les 17:30 h
Hora del conte: “El fil invisible” d’Eva González.
Per a nens d’entre 0 i 3 anys. 

16 de desembre a les 17:30 h
Taller: “Fem fanalets de Nadal” de Kalathos Difusió.
Recomanat per a nens d’entre 3 i 8 anys.

Biblioteca
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Casal de Jubilats
LOCAL

Ja podem disposar del local del Casal que degut a la pandèmia es va fer servir per sala d’espera del consultori 
metge. Sembla que si ens vacunem no agafarem aquest virus. Tant de bo sigui una realitat.

Tenim programades activitats per a totes les persones prejubilades, jubilades i pensionistes que anirem 
anunciant.

ACTIVITATS ACTUALS:

Dilluns i divendres: de 9 a 10 matí “MANTENIMENT FÍSIC”
Dilluns: de 10 a 12 matí “MANUALITATS”
Dimarts i dijous: de 4 a 7 de la tarda “COSIR”, ”FER GANXET”, ”MITJA”, “LLEGIR EL DIARI”... o fer la xerrada.
Dijous: de 10 a 12 matí “BALLS DE LÍNIA”

XERRADES DINS DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ SANITARIA A LA GENT GRAN, a càrrec de l’Anna Rosa Camps 
(farmacèutica de Riudellots de la Selva)
- Dimecres 19 d’octubre a 2/4 de 4 de la tarda al local del Casal “QUE CAL SABER DE LA INCONTINÈNCIA”
- Dilluns 14 novembre a 2/4 de 4 de la tarda al local del Casal “INSOMNI”

El dimecres 9 de novembre celebrarem el “DIA DEL SOCI” tots els socis seran avisats individualment.
En breu anunciarem l’horari de obertura del Casal de les tardes.
Tenim dècims de la LOTERIA DE NADAL com cada any del núm. 43749
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Espai jove
A l’Espai Jove no parem!

Aquest estiu es va fer 
una nova edició de la 
Brigada Jove, un projecte 
formatiu i laboral que 
ofereix 5 places a 
persones joves d’entre 
16 i 20 anys per fer 
tasques de suport a la 
brigada municipal o les 
oficines de l’Ajuntament 
i la biblioteca, durant els 
mesos de juliol i agost. 
Aquest projecte ofereix 
una oportunitat laboral 
a cinc persones joves 
del municipi, a la vegada 
que poden formar-se 
i millorar així la seva 
ocupabilitat.
 
I després d’un estiu ple d’activitats a l’Espai Jove, ja hem començat un nou curs! 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 
compten amb el suport de la Diputació de Girona 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 durant les nits de divendres i de 
dissabte un Punt lila, finançat a través de l’aportació rebuda del “Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado 
de Igualdad y contra la Violencia de Género”. 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 en 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 que 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. L’atenció, gratuïta i confidencial, va anar a càrrec de 
professionals especialitzades i es van atendre preguntes, demandes d’informació, es van facilitar materials de 
difusió i sensibilització, etc.

Dins els actes de la Festa Major també 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 dels hereus de Riudellots 2022. Aquest any, d’entre les persones 
que fan o han fet 18 anys enguany a Riudellots, no hi va haver cap noia que es presentés com a candidata a 
pubilla, així que es van escollir dos hereus, l’Andriy Stasyuk i en Jan Sureda, que compartiran mandat durant 
tot un any, fins a la Festa Major del 2023. El grup de candidats que es va presentar a l’elecció del 2021, ha fet 
aquest estiu la seva activitat de final del projecte participatiu, que va ser una sortida a un parc aquàtic.
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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. El Club funciona 
de la següent manera: escollim un 
llibre, la biblioteca ens en deixa un 
exemplar a cadascú, el llegim a casa 
i després ens trobem per parlar-ne 
i fer una activitat relacionada amb 
el llibre que hem llegit. Actualment, 
el Club està format per 12 joves 
d’entre 12 i 14 anys.

I també s’ha reprès l’Aula d’estudi de l’Espai Jove, com a espai de treball destinat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat, 
on les persones joves poden fer les seves tasques acadèmiques amb suport, promovent la seva autonomia 
i fomentant un espai de treball respectuós, col·lectiu i cooperatiu. Les persones que hi participen tenen el 
suport de la dinamitzadora i poden utilitzar també els recursos informàtics de l’Espai Jove per fer els treballs 
acadèmics.
 
El mes d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic, hem iniciat una campanya de recollida 
i reciclatge de mòbils. L’Espai Jove ha començat a fer de punt de recollida d’aquesta campanya de la Fundació 
MONA, el centre de rehabilitació de primats que hi ha a Riudellots. Cada mòbil reciclat ajuda al medi ambient, 
evita guerres i conflictes, i dóna suport econòmicament al projecte de la Fundació MONA a favor del benestar 
i la protecció dels primats. Així que si tens algun mòbil que ja no utilitzes pots dur-lo a l’Espai Jove fins al dia 3 
de febrer de 2023.

I, a més de tot això, no hem 
parat de fer activitats a 
l’Espai Jove: hem jugat a jocs 
de taula, hem organitzat 
tornejos de ping-pong i de 
futbol, hem fet tallers de 
cuina, jocs de pistes, tallers 
de manualitats, activitats 
de sensibilització sobre 
temes de salut…

Per mantenir-vos al dia 
d’això i més, us recomanem 
que ens seguiu a través del 
nostre compte d’Instagram: 
@espaijoveriudellots.
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Presentació del Pla d’actuació de l’APEU del polígon de Riudellots de la Selva

El passat 22 de setembre va tenir lloc a la Sala d’actes de Concentrol la presentació del pla d’actuació de l’àrea 
de promoció econòmica urbana (APEU) que està impulsant l’APRS al polígon industrial de Riudellots de la 
Selva.

La jornada va començar amb la intervenció del president de l’APRS, el Sr. Narcís Xifra, el qual va donar la 
benvinguda els assistents i va exposar els motius pels quals es va impulsar el projecte, així com els beneficis 
que generaria al polígon. Seguidament, va prendre la paraula l’alcaldessa de la vila, la Sra. Montserrat Roura, 
el qual va destacar la importància que un polígon com Riudellots de la Selva fos el primer poble de Catalunya 
en aprovar inicialment la constitució d’una APEU. També va fer èmfasi en el fet que creia que seria una molt 
bona eina per poder fer créixer el polígon i fer-lo més competitiu. En tercer lloc, va intervenir el Sr. Jordi 
Carbonell, subdirector d’Inversió Industrial de la Generalitat de Catalunya, on va explicar els motius pels quals 
la Generalitat havia engegat el projecte de les àrees de promoció econòmica i de la importància que tindrien 
en un futur.

A continuació, la Sra. Sonia Bartrés, responsable de projectes de l’UPIC i coordinadora del projecte de l’APEU 
a Riudellots, juntament amb el gerent de l’APRS, el Sr. Rubén Hernández, van exposar els eixos d’actuació 
principal de l’APEU, el funcionament de la nova entitat i els següents passos a seguir per la seva aprovació 
definitiva, com és la votació del projecte pels empresaris del polígon de Riudellots.

La jornada va concloure amb un torn obert de paraules per part dels assistents.

Agraïments i partipació:

APRS
ENTITATS
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Les Veus del Cric
Com marca la tradició, enguany vam fer el concert d’estiu a la sala d’actes del poble. Va ser un concert molt 
festiu i alegre, i ens ho vam passar molt bé. Igual que altres anys, vam ser convidats a cantar l’ofici solemne i 
realitzar un concert a St. Esteve de Llémena per la seva festa major. També, coincidint amb la diada, vam ser 
convidats a amenitzar la festa major d’Orfes acompanyant la missa solemne i posterior concert. I continuant 
amb les festes majors, no podem oblidar que vam tenir l’honor de poder tornar a cantar la missa en honor a 
St. Miquel, patró de Riudellots, en els actes de la festa major del poble.

La Covid ens va abandonant, la gent es va relaxant, i tot va tornant a la normalitat amb ganes de recuperar els 
temps perduts, serà per això que la coral es va ampliant amb noves incorporacions? Tothom hi és benvingut, 
i quants més serem, més bé sonarem.

Rosa Maynau

Tot i les altes, no podem acabar l’escric sense dedicar unes paraules a en Joan, 
que ens ha deixat recentment.

“Estem tristos. Ens ha deixat en Joan Brujats, el Xec conegut per tothom, gran 
amic i molt bon cantant des de feina molts anys. Tots hem après d’ell. Joan, allà 
on siguis gràcies per haver pogut estar al teu costat tots aquests anys repartint 
cançons arreu amb la teva bonhomia i la teva simpatia. Sempre estaràs al nostre 
record”.

Cantaries de Les Veus del Cric
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Esplai La Petjada
ENTITATS

Hola famílies!

Des de l’equip de monitores estem molt contentes 
de poder dir que tot i les adversitats climatològiques 
que vam patir, les colònies d’aquest any van ser 
tot un èxit. Els infants de l’esplai van marxar molt 
contents/es i amb ganes de poder tornar-hi l’any 
que ve.

Fent referència a l’inici de curs d’aquest any d’esplai, 
hem hagut de realitzar diversos canvis a nivell de 
logística, ja que no comptem amb la quantitat de 
monitors/es que havíem sigut fins ara. No obstant, 
podem assegurar que l’inici de curs ha estat tot un 
èxit, tant per les noves incorporacions com pels 
infants que repeteixen.

Estem molt orgulloses de la gran quantitat d’inscrits 
que hem tingut aquest any, ja que ens omple 
d’orgull poder transmetre els valors de l’esplai al 
màxim d’infants possible i que puguin gaudir de 
l’educació en el lleure, per mitjà de jocs, treballs 
cooperatius, dinàmiques de grup, etc.

També estem molt emocionades, perquè per primer 
any després de molt de temps hem pogut arreglar 
les instal·lacions de la rectoria i poder realitzar les 
activitats i jocs dels diferents dissabtes en un espai 
propi que permet generar un sentiment d’identitat 
i pertinença als diferents integrants de cada grup. 
Aquesta reforma ha estat possible gràcies a la 
feina de cadascun dels monitors i monitores, així 
com del grup de veterans que ha pujat per iniciar-
se en l’educació en el lleure i transmetre les seves 
experiències i vivències viscudes als infants.

En resum, estem radiants d’alegria tant pel final 
de curs de l’any passat com pel gran inici que hem 
aconseguit realitzar i tot gràcies a vosaltres. Una 
vegada més, gràcies a totes les famílies per tanta 
confiança: cap infant sense petjada!

Equip de monitores de l’Esplai la Petjada!
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ENTITATS

Comissió de festes

Un any més, i per sort aquest amb ab-
soluta normalitat, hem pogut gaudir de 
la Festa Major.

Enguany hi havia ganes, ja que les últi-
mes edicions havien tingut restriccions 
que, d’una manera o altra, havien fet 
que les celebracions no fossin com tots 
les desitjàvem.

I les ganes es van notar, ja que totes les 
nits van desbordar les millors expecta-
tives.

El divendres vam començar a escalfar 
motors amb el Correbirres, on desenes 
de riudellotencs van poder gaudir de la 
música i la festa.

Acabada la cercavila va tenir lloc el pri-
mer dels 3 sopars de barraques, on 
unes 200 persones van venir a fer la 
prèvia dels concerts.

Un cop acabat el sopar, la carpa es va 
anar omplint per rebre els concerts de 
David Busquets, Buhos i DJ. Loputo Cat. 
La festa va acabar a altes hores de la 
matinada amb un gran ambient.

Dissabte al migdia ens va tocar doblar 
esforços, ja que el concert del Pot Petit 
va congregar una multitud de famílies 
amb ganes de xerinola, i el concert no 
va fallar, deixant els assistents bocaba-
dats davant els seus artistes preferits 
(això sí, pares i mares ballaven tant o 
més que els menuts!)

A la nit era el torn de Di-versiones, La 
Banda i DJ. Degree, i la gent va respon-
dre omplint de nou tot l’espai de la 
barraca. Ja a primera hora el sopar va 
tornar a ser un èxit, omplint de nou la 

FESTA MAJOR I CASTANYADA 
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pràctica totalitat de taules i la nit es va acabar 
amb la mateixa bona sensació del divendres.

Diumenge a la tarda, ja amb les forces al lí-
mit, vam comprovar que a la gent del poble 
li agrada el motor, i la plaça del mercat es va 
omplir de curiosos de les dues rodes per veu-
re l’espectacle Motor Show, on motos i bicis 
van fer vibrar el públic assistent.

Al vespre, i ja per gastar l’últim cartutx, la car-
pa es va omplir de nou per gaudir de l’últim 
dia de sopar.

Alegria, música, festa, molta diversió i un cansament dels que fan somriure, agraint a tothom que va assistir als 
actes per la seva predisposició i el seu comportament, començarem a treballar per l’any que ve poder superar-
ho... tot i que serà difícil. Moltes gràcies a tots!

Ja avançat l’octubre també vam poder gaudir amb tota normalitat de la Castanyada i la festa de la nit de 
Halloween. Un grapat de nens (i no tant nens) van omplir la plaça de l’Ajuntament per gaudir del concert 
d’Ambauka, que va donar ambient a una tarda ben especial. Les castanyes acabades de torrar i un munt de 
disfresses van fer-nos sentir en plena tardor, mentre els més atrevits es preparaven per a la rua del “Trick or 
treat” que ja comença a ser una tradició. 
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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.

Guanyadors són:

Ivet Mañach, Josep M. Ramírez, Pilar Eijo i 

Montserrat Vila.

Aquest mes de Desembre i fins el 4 de Gener 
repartim més de 1000 euros en premis amb 
les compres el comerç local, i establiments 
de Riudellots de la Selva.

Els establiments associats són:

AUTOESCOLA LIA
CLÍNICA DENTAL DR. MORALEJO
FORN DE PA SANT CRISTÒFOL
GARATGE ESGLEYES S.L.
GLU-GLUTS CAFE - BAR MUSICAL
INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN
L’AULA
L’ESTANC
LIKE A DREAM
MARTA ARGEMÍ PERRUQUERIA
NOVA Perruqueria-Saló de Bellesa
PASTISSERIA NOGUERA
PEIXOS NURI
PERRUQUERIA PILAR
RESTAURANT LES OLIVERES
SERVEIS PANELLA
DANSA ELENA

Riudellots Comerç
CAMPANYA ANEM AL TEATRE
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ESPORTS

1. Com descriuries l’experiència de participar en el Campionat d’Espanya de Car Cross? 
Poder realitzar el campionat d’Espanya és increïble pel nivell que hi ha, que m’ha permès aprendre molt, 
gaudir per aconseguir les victòries i el títol, també hi ha bon ambient amb els pilots, aquesta experiència ens 
permet viatjar a diferents ciutats d’Espanya amb la companyia dels meus pares.

2. Quines característiques té el car cross?
Com es pot veure a la foto es un monoplaça amb xassís tubular amb carrosseria de fibra i motor de moto 
que en la categoría junior es de 600 cc. El pes del monoplaça es d’uns 350 kg i aixo fa una relació pes potencia 
excelent.

3. Quan vas començar en aquesta disciplina? 
Vaig començar l’any 2019 que és l’any que complia els 13 anys, és l’edat mínima per poder competir.

4. D’on et ve aquesta afició?
El meu pare va competir en aquesta modalitat de l’any 2008 fins al 2018 i la meva mare ja de ben petit em 
portava a veure les curses. Jo sempre acompanyava al meu pare quan feia el reconeixement del circuit.

5. Quina és la teva rutina diària? 
Jo em llevo a les 7:30 per anar a estudiar el cicle de grau mig de mecànica, dos dies a la tarda vaig a classes 
d’anglès i cap a la tarda vespre és quan faig la preparació física. Els caps de setmana o entreno o tinc competició 
amb el car cross.

6. Quin és el següent campionat que tens a la vista?
La temporada vinent canviem de categoria de car cross junior a car cross promoció, el car cross tindrà més 
potència i necessitaré adaptarme al nou cotxe pero m’esforçare al màxim per poder estar en les posicions 
capdavanteres.

7. En un futur, quins són els objectius que vols aconseguir? 
El meu objectiu és ser el pilot oficial d’algun dels equips de car cross a nivell Espanyol o Europeu.

8. Quin seria el teu somni?
El meu somni es poder ser pilot del campionat del mon de world rally car.

POL DURAN PÉREZ

ENTREVISTES
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Som les RiudeFlow Bikers, sis noies que ens agrada pedalar i passar una bona estona 
mentre ho fem. Ens diem (d’esquerra a dreta), Sara, Pilar, Amanda, Aurora, Laura i 
Marina.

1. Vau quedar primeres a l’Oncobike. Hi havíeu participat més vegades? Us vau entrenar pel repte? Us van 
donar algun premi?

Doncs questa ha sigut la primera vegada que participàvem a l’Oncobike, però no serà la última, ja estem pensant 
en l’edició de l’any que vé. És una cursa amb molta emoció, que s’ha de viure i animem a tota la gent que li 
agradi pedalar, a formar un equip i participar-hi.

La preparació pel repte és molt important, malgrat mai hem deixat de pedalar, el mes d’abril ens hi vam posar 
més seriosament. Vam començar a fer entrenos per la zona de la cursa (La Vall del Llémena), per tal de conèixer 
el terreny i poder decidir com ens distribuiem els trams entre les membres de l’equip.

El premi de l’Oncobike és celebrar haver arribat, celebrar que hem aconseguit el repte, saber que hem col·laborat 
per una molt bona causa, Oncolliga Girona, la foto final i un obsequi per a tots els participants: una medalla i un 
trofeu recordatori i commemoratiu. L’Oncobike és una cursa benèfica i no competitiva, és una festa.

2. Qui éreu les integrants de l’equip?

Doncs l’equip RiudeFlow Bikers l’hem format 6 noies sòcies del Club Ciclista Riudellots de la Selva, la Sara, la 
Pilar, l’Amanda, l’Aurora, la Laura i la Marina.

Ja havíem sortit a pedalar plegades i els vam fer la proposta i totes s’hi van engrescar desseguida.
Es una llàstima que no hi hagi gaires noies que practiquin btt.

3. Què n’opineu dels esdeveniments en benefici a lluites solidàries? Hi participeu sovint?

Participar en un esdeveniment solidari és el millor que es pot fer, la gent es volca per la causa i es disfruta 
moltíssim. Provoca molts sentiments i fa que ens sentim útils i es sent una gratitud mútua entre organitzadors 
i participants.

Tres de nosaltres fa molts anys que participem a la Oncotrail, la mateixa cursa que la Oncobike però en 
modalitat de córrer. Per aquest motiu ja sabíem el gratificant que seria arribar a meta a la nostra primera 
Oncobike.

4. Quan vàreu començar a entrenar amb la bicicleta?

Doncs no sabríem dir-te, algunes ja fa uns quants anys que hi anem, d’altres tantsols en fa un parell.

RIUDEFLOW BIKERS

ENTREVISTES
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5. Quina és la motivació principal per sortir amb la bicicleta? 
Recomanarieu aquest esport?

La nostra motivació és sortir i gaudir, ens encanta fer corriols,  anar per llocs tècnics i entrenar, entrenar per 
fer-ho cada vegada més bé. Això si, les pujades ja no ens  agraden tant, eh! 
Nosaltres, com a dones “beteteres” animarien a més noies i dones a practicar la btt i animar-se a començar 
a fer corriols i anar per terrenys tècnics. És una llàstima que sigui un esport majoritàriament masculí amb lo 
divertit que és.

“Volem agrair a tothom qui ens ha donat suport, als nostres espònsors, entre ells, 
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. Som el 4t equip que més aportació ha fet a 
Oncolliga Girona de 98 equips que hi han participat. Ens fa sentir molt orgulloses de 
tot el suport rebut. Moltes gràcies, salut i pedals.”
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