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QUAN TOT ES PARA

El present número de la nostra tan estimada revista “El Cric” sens dubte 
serà una edició històrica, com ho han sigut els darrers esdeveniments que 
a escala mundial s’han succeït a causa de la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19. 

Hem viscut moments d’extrema dificultat, gestionant una pandèmia sense 
precedents a la nostra història moderna que ens ha requerit, a totes i tots, 
donar el millor de nosaltres mateixos, en un context social, econòmic i 
polític d’excepció. 

Aquest número atípic però alhora necessari, pretén recollir les experiències 
que des de les entitats del municipi i des del mateix Consistori hem 
anat recollint, preneu-lo com un testimoni d’un període difícil però ple 
d’aprenentatges que farem bé de no oblidar, lliçons vinculades a valors 
tan importants com la responsabilitat, la disciplina social, les noves i més 
intenses relacions de veïnatge, la solidaritat i, en definitiva, valors lligats a 
l’ajuda mútua i al sentit de pertinença a una comunitat. 

Afrontem una etapa de recuperació, allò que s’ha anomenat “nova 
normalitat” plena de reptes i que en requereix adoptar nous comportaments 
i mesures dirigides a superar aquest estat pandèmic com més aviat millor. 

En aquests moments, l’Administració local té un paper fonamental. 
Segurament, l’hauria d’haver tingut des d’un bon inici, atès que és 
l’administració que coneix i gestiona amb més proximitat i eficiència la 
necessitat de la ciutadania i, tanmateix, no hem dubtat en emprendre 
totes aquelles mesures en clau local que ens permeten superar amb la 
màxima seguretat i garanties els entrebancs d’aquesta crisi sanitària. 

Per tot això, en el nostre municipi i, per extensió, al conjunt del país quan 
tot es para al nostre voltant també és un bon moment per a reflexionar, 
sempre en positiu, per aconseguir fer aflorar tots aquells valors que ens 
fan ser un poble més unit i agermanat, fort davant les dificultats, solidari 
amb aquells més desafavorits i responsable respecte a la comunitat, 
respectant totes les directrius, protocols i consells que ens permetran 
superar aquest període de gran dificultat. 

Tot i la mirada positiva, és evident que l’impacte social i econòmics 
ha tingut un abast molt significatiu i, per tot això, cal que totes i tots 
prenguem les millors decisions per aconseguir no deixar ningú enrere, per 
garantir que els recursos municipals es destinen de manera prioritària a 
l’auxili dels més desfavorits però sense oblidar totes aquelles inversions i 
projectes que, malgrat que s’hagin endarrerit, són del tot imprescindibles 
per oferir més i millors serveis a la ciutadania. 

Tenim un paper clau en aquesta recuperació, la corresponsabilitat 
segueix més vigent que mai, la higiene, l’ús de mascareta i el respecte a 
la distància social de seguretat són els ingredients imprescindibles per 
què aquest treball conjunt de la ciutadania i les administracions sigui 
exitós, respectem-lo com la millor manera de contribuir a aquesta tasca 
col·lectiva d’aturar la propagació de la Covid-19, seguim ferms i fermes 
com fins ara.

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva

Ducform SA
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La Casa de Cultura de Riudellots, com a gran part d’edificis municipals, des de mitjans de març fins a juliol, ha viscut 
un fet excepcional, parlem d’un final de curs 2019-20 marcat pels efectes de la Covid-19.

Tot i la incertesa de la situació, un cop dins les fases de desconfinament es va valorar conjuntament amb el centre, 
l’ajuntament, formadors i alumnes com finalitzar el curs de tots aquells grups que havien quedat suspesos.

Així, que al juny vam reprendre de nou el curs amb 
tots els grups que van poder continuar, convertint 
les classes presencials a virtuals. Alguns casos 
van allargar el curs fins al juliol. Ha estat un canvi 
i un esforç per tots, tant pels alumnes com pels 
formadors, per això agrair a tothom de fer-ho 
possible.

Pel que fa als cursos de cuina que tenen molt bona 
acollida, tot i tenir el desig de realitzar una darrera 
sessió per concloure el curs al final no ha estat 
possible.

El juliol hem comptat amb dos cursos en línia: el 
d’Eines informàtiques i el d’Excel inicial. Cadascun 
d’ells ha estat de 8 hores de durada. La participació 
ha estat molt bona.

Comentem també que al juny, establint les mesures 
de protecció i organitzatives que es requerien, 
vam acollir una prova ACTIC, què és l’acreditació 
de competències en tecnologies de la informació i 
la comunicació. Aquesta prova a Riudellots es pot 
fer en unes dates i hores concretes marcades en el 
calendari de centres col·laboradors ACTIC.

Des d’aquí agrair un curs més i aquest en especial, 
a tots els usuaris i formadors de la Casa de Cultura 
de Riudellots per la seva confiança. Dels vint-i-nou 
cursos i tallers programats, s’han portat a terme dinou, amb 
un total de dos-cents trenta-dues inscripcions més les proves 
ACTIC.

Per acabar dir-vos que ens agrada molt estar amb vosaltres 
per anar satisfent les vostres ganes incansables d’aprendre. A 
la primera quinzena de setembre, volem obrir inscripcions per 
al curs 2020-21. Recordar-vos els que sou ja alumnes d’aquest 
curs que heu de confirmar i signar la vostra inscripció pel curs 
nou. Els alumnes nous a cursos d’idiomes, cal que feu prova de 
nivell la primera setmana de setembre, per confirmar-vos el 
nivell que us ha correspost.

Us desitgem, un molt bon estiu i molta salut!

Us esperem al setembre.

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

Casa de Cultura
3r trimestre curs 2019 - 2020

Foto d’una classe en línea, d’un dels grups d’anglès

Imatge d’una sessió en línea d’una de les sessions del curs d’Excel

Foto de les instal·lacions de la Casa de Cultura de Riudellots, 
amb les mesures de protecció adients
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Sala d’Actes
En aquest espai us fem esment de les diferents representacions que s’han celebrat a la Sala d’Actes des de finals de 
març fins ara.

Aquesta és la primera vegada d’ençà que vam iniciar aquest espai de la Sala d’Actes, dins la revista el Cric, que 
no us podem valorar cap espectacle, ja que per les mesures de prevenció del Coronavirus s’han aturat totes les 
representacions que es tenien previstes.

Per cloure, direm que la temporada 2019-20 de la Sala d’Actes, des de setembre fins ara, hem pogut gaudir d’onze 
representacions diferents. Han estat espectacles per totes les franges d’edat, pels més menuts als més grans de casa. 
Un miler d’espectadors han aprofitat la proposta de la Sala d’Actes. Parlant de teatre aquesta temporada, també 
s’han organitzat dues sortides per anar a teatre a Barcelona, una d’elles es va suspendre per les circumstàncies 
viscudes.

Visca el teatre!
Molt bon estiu a tots!

La Sala d’exposicions que es troba a l’edifici de la Casa de Cultura 
de Riudellots, a conseqüència de la Covid19, també va aturar la 
seva activitat.

Forçats a modificar tota la programació d’exposicions municipals, 
un cop van anar avançant els dies i veient el que es podia fer, 
i no, es va parlar amb els artistes de les exposicions del mes 
d’abril, maig i juny. Vam configurar de nou el calendari de la sala 
d’exposicions de la Casa de Cultura de Riudellots. En principi, 
la jove artista Sara Villarta, de Girona, que havia d’exposar a 
l’abril, ajorna la seva exposició de pintura per l’abril del 2021. Pel 
que fa a les exposicions del mes de maig, que ofereix l’escola 
de Riudellots de la Selva, i al juny, l’escola de pintura Riud’Art, 
esperarem al maig i juny del 2021 per poder veure el seu enginy 
i art que sempre ens sorprèn. 

Adaptada la sala d’exposicions a la situació del moment, al juny 
vam tornar amb l’exposició, Fer parlar la natura d’en Ferran 
Puig Roure. Aquesta, com que no havia estat oberta ni una 
setmana del mes de març, es va prorrogar fins al 14 de juliol. Les 
primeres setmanes només es podia visitar amb cita prèvia, que 
es demanava per telèfon, o bé, per correu electrònic; els darrers 
dies ja sense cita prèvia i amb l’horari d’obertura habitual de la 
Casa de Cultura de Riudellots. La mostra de pintura Fer parlar la natura d’en Ferran Puig Roura ja en vam fer esment 
al darrer número d’aquesta revista. Descrivint-la com una exposició molt especial de pintura abstracta, plena de 
color i vida, fruit del treball d’un artista jove que experimenta com reacciona la pintura a diferents temperatures.

Finalitzem també la temporada d’exposicions del curs 2019-20, iniciada amb l’exposició de la festa major, amb la 
satisfacció d’haver-vos apropat l’art a través de diferents manifestacions artístiques.

Pilar Cassú, la Mireia Gómez Mireclick, el Lliri Blau i en Ferran Puig, per compartir el seu art, el seu treball i les seves 
aficions amb totes les persones que han vingut a visitar la sala.

En acabar, us desitgem molt bon estiu i esperem començar una nova temporada d’exposicions amb la de la festa 
major 2020.

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

Sala d’exposicions

En Ferran Puig Roura recollint l’exposició

Una visita a l’exposició Fer parlar la natura d’en 
Ferran Puig Roura
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Biblioteca

L’estiu és sinònim de casals, platja, 
excursions... i mojitos de la Fàtima!

Tot i no poder fer la trobada a la piscina 
municipal, vàrem prendre uns mojitos 
boníssims comentant “1984” de George 
Orwell. En aquest llibre (escrit l’any 
1945) Orwell ens fa reflexionar sobre 
l’ascens dels totalitarismes presentant-
nos una societat futura controlada 
per un “Gran Germà” omnipresent; 
un futur on es manipula la informació 
i es reescriu el passat en funció dels 
interessos dels governants. 

Va ser molt interessant debatre fins a quin punt el que s’explica al llibre (manipulació de la realitat, opressió de 
l’individu, vigilància massiva, repressió social, etc.) succeeix avui en dia, moltes vegades sense que ens siguem 
conscients.

Segueix endavant el club de lectura juvenil i durant el confinament varen 
fer una trobada virtual per comentar “Per 13 raons” de Jay Asher. Varen 
parlar dels temes que tracta la novel·la com el bullying, l’amor, l’amistat 
o la solitud. Per acabar varen fer una dinàmica per ser conscients de les 
seves emocions i les conseqüències de les seves accions sobre els altres.

Ara hi tornarem al setembre. Us recordem que són trobades bimensuals 
que condueix la tècnica de Joventut Clara Ribatallada i que es fan a l’Espai 
Jove. Si et vols apuntar pots venir a la biblioteca o a l’Espai Jove a fer-ho! 

Club de lectura d’adults

Club de lectura juvenil

Pròximes trobades:

17 de setembre a les 20:00 h
“El riu encès”, de Miquel Martín, amb la visita de l’escriptor.

22 d’octubre a les 21:00 h
“El Asesinato en el Orient Express” d’Agatha Christie. 

19 de novembre a les 20:00 h
“Seguiré els teus passos” de Care Santos, amb la visita de l’escriptora. 



9

Tot i el confinament vàrem voler celebrar Sant Jordi fent-
lo especial i diferent. Per això vàrem demanar que tothom 
que volgués es gravés un vídeo recomanant un llibre i ens 
l’enviessin, i així al llarg de la diada aniríem penjant tots els 
vídeos. La proposta va ser un èxit amb 36 vídeos rebuts de 
totes les edats (els trobareu al nostre Instagram). 

I per rematar-ho a les 17:00 h vàrem fer una “hora del conte 
amb el bibliotecari” a Instagram Live.

Durant el confinament hem seguit fent les habituals 
trobades del club de lectura de forma virtual. En total hi han 
participat 44 alumnes: 16 de 4t, 9 de 5è A, 11 de 5è B i 8 de 
6è. Cada grup s’havia de llegir tres llibres que havia escollit 
una comissió d’experts i després fer la trobada a manera de 
club de lectura per comentar què ens havia semblat. 

És una activitat totalment voluntària destinada a aquells 
nens que vulguin descobrir noves lectures i passar-s’ho bé 
parlant del llibre llegit. A tots els participants els regalem un 
diploma i un llibre de premi a triar per ells. 

Esperem repetir l’experiència el pròxim curs!

Sant Jordi confinat

Premi Atrapallibres

Hi trobareu els “contes del bibliotecari” que 
ha anat explicant durant el confinament; això 
sí, acompanyat del seu inseparable gat Horry. 
De ben segur riureu un xic i passareu una 
bona estona. 

Nou canal de Youtube
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Biblioteca

Amb la intenció de donar una informació 
més clara i visual hem generat una 
infografia de la memòria 2019 de la 
biblioteca. Resumint-ho molt, vàrem 
tenir més de 8.000 usuaris (rècord 
històric), vàrem fer més de 2.000 
préstecs o més de 50 activitats infantils 
de tota mena. 

I com a afegitó s’ha de recordar que 
l’any passat vàrem assolir quelcom 
excepcional, la integració al Sistema 
Lectura Pública de la Generalitat de 
Catalunya malgrat que no tocaria per tractar-se d’un municipi de menys de 3.000 habitants, premiant-nos i 
valorant tota la feina feta aquests darrers anys.

Educació Infantil

Compta números / Susy Hammer 

Juego de letras / Antonio Rubio

El gran llibre dels ensurts / Dedieu 

La Selva / Joanna McInerney 

Per fi, lliures! / Okidokid

Cicle Mitjà

Els Contes de fantasmes de l’avi / James Flora 

El Tresor del capità Barracuda / Llanos Campos

El Restaurant d’Adrià Potato / David Nel·lo

Els Pirates galàctics / Guillaume Perreault

Infografia

Novetats

Cicle Inicial 

Rady: el gat infermer / Satorino Fuchigami 

La Pilota groga / Daniel Fehr

El Llobató que volia trobar el camí tot sol / 
Rachel Bright

Cicle Superior 

¡Liándola sin parar! / Alexity 

¡Una Fiesta de pijamas! / Diana Mármol

El peix número 14 / Jennifer L. Holm 

El primer cas / Ulf Nilsson
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Coneixements infants

Cómo explicar física cuántica con un gato zombi / Helena González Burón... [et al.] 
Madrid: Alfaguara, 2016 

El Futuro explicado a los niños / Giovanni Bignami, Cristina Bellón Madrid: Siruela, 
cop. 2014

Mujeres de ciencia: 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo / escrito e 
ilustrado por Rachel Ignotofsky [Madrid]: Nórdica: Capitán Swing, DL 2017

Cómo se formó el mundo / [textos: Christiane Dorion; ilustraciones: Beverly Young] 
Boadilla del Monte: SM, DL 2014 

Tots som la Greta: un manifest per salvar el planeta / Valentina Giannella; 
il·lustracions de Manuela Marazzi; traducció d’Helena Aguilà Ruzola Barcelona: 
Montena, 2019 

Juvenil

Stars. Estels fugaços / Anna Todd; traducció d’Esther Roig Barcelona: Columna, 2018

36 preguntes per enamorar-te de mi / Vicki Grant; traducció de Núria Parés Barcelona: 
Fanbooks, 2018

Aquesta senzilla paraula / Cath Crowley; traducció de Lluís Delgado Barcelona: 
Fanbooks, 2019

Wolfgang: el secret del pare / Laia AguilarBarcelona: Columna, 2019

Adults

El mapa de los afectos / Ana Merino. Planeta 2020

Tota una vida per recordar / Núria Pradas Barcelona: Columna, 2020

Boulder / Eva Baltasar Barcelona: Club Editor, març de 2020

La dona efervescent / Mar Bosch Barcelona: Univers, 2020

Mar d’estiu / Rafel Nadal Barcelona: Univers, 2020

És que abans no érem així / Empar Moliner Barcelona: Columna, febrer del 2020

Dones que no perdonen / Camilla Läckberg Barcelona: Ara Llibres, 2020 

El Misteri d’Arthur Rimbaud / Miquel Esteve Barcelona: Univers, 2020

Que no t’expliquin contes / Natza Farré Barcelona: Amsterdam, 2020

El Amante silencioso / Clara Sánchez Barcelona: Planeta, 2019

Seguiré els teus passos / Care Santos Barcelona: Columna, 2020

El Primer capità / Enric Calpena Barcelona: Edicions 62, 2020

Con el amor bastaba / Máximo Huerta Barcelona: Planeta, 2020

Postales del este / Reyes Monforte. Barcelona: Plaza & Janés, 2020 
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Biblioteca

Coneixements adults

Acreditació de competències en TIC: nivell 1-bàsic / [autors:] Susana Bujalance 
i Julio Cuartero Tarragona: Altaria, 2016 3a ed

Acreditació de competències en TIC. Nivell 2-mitjà: [guia d’aprenentatge pas a 
pas] / Julio F. Cuartero Tarragona: Altaria, 2017 3a ed

Acreditació de competències en TIC: nivell 3-avançat / Julio F. Cuartero 
Tarragona: Altaria, 2015 2a ed, reimpressió 2018 

La Nova educació: els reptes i desafiaments d’un mestre d’avui / César Bona; 
traducció de Diana Coromines i Calders Barcelona: Rosa dels Vents, 2019 

Desfer la teranyina del gènere des de l’educació / Isabel Carrillo Flores (ed.)... 
[et al.] Vic: Eumo, DL 2017 

150 actividades Montessori en casa (de 0-6 años): un niño autónomo, seguro 
de sí mismo y realizado / Sylvie d’Esclaibes, Noémie d’Esclaibes Madrid: Edaf, 
2019 

Guía práctica de la jardinería / Jonathan Edwards; [traducción Antonio Rincón 
Córceles] Alcobendas: Editorial Libsa, [2018] 

100 proyectos de jardinería infalibles / Catherine Delvaux; [traducción: Ana 
María Peris Moreno] Barcelona: Larousse, 2018

Instagram y más / Phil González Madrid: Anaya Multimedia, cop. 2018 

Com sobreviure a les xarxes socials: secrets del #socialmierder / Leti Rodríguez 
Barcelona: Ara Llibres, 2016 

Tot el que necessites saber sobre sexualitat: per gaudir-la de manera sana i 
segura / Carolina Checa, Noemí Elvira i Anna Moreno Barcelona: Rosa dels Vents, 
2019 

Somos lo que hablamos: el poder terapéutico de hablar y hablarnos / Luis 
Rojas Marcos Barcelona: Grijalbo, 2019 

Vivir es un asunto urgente / Mario Alonso Puig Madrid: Penguin Random House, 
2019 

Tus tres superpoderes: para lograr una vida más sana, próspera y feliz / Mario 
Alonso Puig Barcelona: Espasa, cop. 2019 

Les de l’hoquei / VV.AA. Barcelona: Rosa dels Vents, 2020

¿Quién eres? / Megan Maxwell. Barcelona: Planeta, juny de 2020

L’Espia del Ritz / Pilar Rahola. Barcelona: Columan, març de 2020

El Enigma de la habitación 622 / Joël Dicker. Barcelona: Alfaguara, junio de 2020 

Mil besos prohibidos / Sonsoles Ónega. Barcelona: Planeta, 2020
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Recordeu que podeu consultar totes les activitats que farem a:

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

SETEMBRE

18 de setembre a les 17:30h
Hora del conte: “Contes màgics” de La Minúscula.

OCTUBRE

2 d’octubre a les 17:30h
Hora del conte: “El geni Rodari” 
a càrrec d’Olga Cercós.

9 d’octubre a les 17:30h
Taller: “Fem un mini àlbum plegable” a càrrec de 
Cristina López.

16 d’octubre a les 17:30h
Hora del conte: “La meravellosa medicina d’en 
Jordi” de Jordina Biosca.

23 d’octubre a les 17:30h
Conte i taller: “Invencibles. Una cançó contada dels 
Catarres”, a càrrec de l’editorial Nanit. 

Properes activitats

NOVEMBRE

6 de novembre a les 17:30h
Hora del conte 0-3: “El senyor paraigües s’obre i 
es tanca” de Bel Contes.

13 de novembre a les 17:30h
Hora del conte en anglès. A càrrec de Kids & Us 
Cassà de la Selva.

20 de novembre a les 17:30h
Conte i taller mural: “El monstre de les 
abraçades”, de Laia Bedós

DESEMBRE

4 de desembre a les 17:30h
Hora del conte : “Caga tió i altres contes” de 
Sensedrama Teatre.

11 de desembre a les 17:30h
Taller: “Fem joies” a càrrec de Tacte Joiers.

Albert Dubé i Sàez
Biblioteca Anna Nadal i Serra 

biblioteca@riudellots.cat

Degut a la COVID-19 totes les activitats seran limitades i requeriran inscripció prèvia. 

Les mesures sanitàries obligatòries a complir seran: higiene de mans, distància de seguretat i mascareta 
obligatòria per als majors de 6 anys.

Pot ser que algunes activitats de la biblioteca es realitzin, de forma excepcional, a d'altres espais municipals. 
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12 de març; ens comuniquen que l’endemà ja no podrem obrir l’escola. El dia 13 de març tots a casa. Comen-
cem uns dies de molta incertesa; no sabem què durarà, com ho farem. 

Arriba el dia que ens diuen que hem de treballar des de casa: els nens i nenes reben tasques dels seus tutors 
i mestres; tasques setmanals. Ara fem l’escola a casa. Gràcies a la implicació de les famílies i els/les mestres 
hem superat aquests mesos. Ens hem hagut d’adaptar a una nova situació, a una nova manera d’aprendre, 
d’ensenyar,... Ens n’hem adonat que des de casa també podem aprendre moltes coses, fer moltes coses: fer 
manualitats, jugar a jocs de taula, llegir, fer exercici, ballar, cantar, sumar, restar, riure, plorar,... Han estat uns 
mesos difícils, hem viscut una situació que mai ens hauríem imaginat. Sempre hem de ser positius, buscar les 
part bona de les coses. 

Tot i la situació tan excepcional hem viscut molts bons moments.

Aquí teniu algunes fotos dels alumnes de l’escola durant el confinament. Si en voleu veure més les podeu 
mirar al blog de l’escola. 
http://www.xtec.cat/ceip-riudellots/

Alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial.

Escola
EDUCACIÓ
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EDUCACIÓ

Escola
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Espai jove

Article pel CRIC Riudellots juliol 2020

Des del 15 de juny, l’Espai Jove torna 
a estar en funcionament després 
dels mesos de tancament obligatori 
a causa de les mesures de protecció 
de la COVID19. Durant el temps que 
l’Espai Jove va estar tancat, vam fer 
activitats setmanals de dinamització 
a través de les xarxes socials (si 
encara no ens segueixes, busca’ns 
a Instagram i Facebook com a @
espaijoveriudellots). I també vam 
mantenir el Club de Lectura Juvenil, 
fent les trobades de manera virtual 
a través de videotrucades.
 

Ara que l’Espai Jove ja torna a estar obert, hem pogut tornar a programar moltes activitats, com per exemple 
la pintada del pas de vianants dins la campanya pel Dia de l’Orgull LGTBI+, el torneig de futbol, el taller de 
grafit (dins el projecte cultural “Cul inquiet” de l’Oficina Jove de la Selva, finançat a través d’una subvenció de la 
Diputació de Girona), o bé el taller de prevenció de violències de gènere (dins el projecte “Joves per la igualtat” 
de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere). A més, aquest estiu ampliem l’horari d’obertura i 
obrim cada tarda de dilluns a divendres de 16 a 21h. 
 
El passat 15 de juny es va aprovar el Pla Local de Joventut 2020-2023 de Riudellots. Es tracta d’un document on 
es recullen els principals reptes a desenvolupar a Riudellots en matèria de joventut durant els pròxims anys. El 
pla té dues parts: la diagnosi, que parteix de l’anàlisi de la realitat juvenil de Riudellots (on es descriu la realitat 
dels joves del municipi) i, en segon lloc, el disseny d’intervenció, on es recullen els objectius i les propostes 
d’actuació per donar resposta a les necessitats detectades en l’anàlisi. El Pla Local de Joventut aposta per 
unes polítiques de joventut 
integrals i de qualitat per tal 
de facilitar a les persones 
joves de Riudellots que 
puguin dur a terme els seus 
projectes de vida. 

També s’ha convocat la 
Brigada Jove, malgrat que 
aquest any només s’ha pogut 
dur a terme durant el mes 
d’agost, per la situació de la 
COVID19. Per tal de poder 
mantenir el màxim nombre 
de places possible, s’han 
escurçat els torns i s’han 
ofert igualment dos torns 
però de dues setmanes cada 

L’ESPAI JOVE DE RIUDELLOTS

Fiporc 2020
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un, de manera que es poguessin oferir quatre places (dues 
en cada torn), per tal que quatre joves del poble puguin 
treballar i formar-se en aquest projecte formatiu i d’inserció 
laboral.

S’han convocat també, com cada any, els premis d’estudiants 
per a aquelles persones joves de Riudellots que aquest any 
han finalitzat els estudis de Batxillerat o un Cicle Formatiu de 
Grau Mig o Superior. Les sol·licituds es poden presentar fins 
al 31 d’agost (podeu consultar les bases i tota la informació 
a la web de l’Ajuntament).
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Casal de jubilats
EL CASAL DE JUBILATS i el CORONAVIRUS

Seguint les instruccions del govern, el passat 14 de 
març, vàrem anul·lar totes les nostres activitats.

Un cartell a la porta notificava aquesta normativa. 
La porta del Casal es tancà i la màquina de begudes 
calentes i la de fredes van quedar inutilitzades. 
Aquest espai es va destinar a la sala d’espera del 
nostre CAP. Aquesta mesura ens va semblar bé, ja 
que no tothom disposa de mitjans per desplaçar-
se a Cassà de la Selva per anar de visita al metge i 
en el dispensari de Riudellots no tenen espai a la 
seva sala d’espera per complir amb les mesures 
de seguretat. 

De moment això segueix igual, els del Casal podem 
entrar únicament per la sala polivalent. Com que 
no fem les nostres activitats no necessitem el local i estem contents que tota la població pugui gaudir d’aquest 
espai per anar de visita al nostre CAP amb totes les mesures de seguretat. 

Desitgem que aquesta pandèmia anomenada COVID-19 acabi aviat i tots tornem a la normalitat. 

Un record molt especial per a les persones que ens han deixat en aquest últims mesos. Desitgem que es 
recuperin els que estan patint aquesta pandèmia. Pels que per sort no ens ha atacat aquest virus, hem de 
seguir complint estrictament totes les mesures de seguretat i principalment les persones grans que som les 
més vulnerables.

Bon estiu per a tots i que s’acabi aviat aquest mal son i puguem tornar a fer totes les nostres activitats.
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Esplai La Petjada
ENTITATS

La pandèmia mundial no ha deixat indiferent a ningú i, com era d’esperar, l’Esplai també s’ha vist afectat amb 
aquesta nova situació: 

Hem hagut de cancel·lar les colònies de cap de setmana i totes les activitats que teníem previstes per aquest 
últim trimestre, on normalment aprofitem que els grups estan ben cohesionats i que, a més, la temperatura 
juga a favor nostre per fer mil peripècies! Ens hauria agradat fer jocs d’aigua, alguna excursió, gimcanes, la 
clàssica bicicletada i algun joc de nit durant les colònies. 

No obstant això, l’equip de monitores no hem volgut abaixar el cap i rendir-nos i ens hem reinventat per poder 
oferir Esplai als nostres infants i joves, reivindicant el dret al lleure. L’equip ens vam esforçar de valent i vam 
proposar tres activitats cada dia durant més de dos mesos: un repte per complir, una dada interessant sobre 
el món i un qüestionari per respondre. 

Les famílies van respondre millor que mai, i vam treballar braç a braç per buscar la manera de fer passar unes 
bones estones a tots els infants de l’Esplai La Petjada durant èpoques difícils. Des d’aquí volem aprofitar per 
donar el nostre sincer agraïment a aquella gent que va col·laborar amb nosaltres. 

També ens deixa una sensació agredolça la notícia d’haver d’anul·lar les colònies d’aquest estiu. No obstant 
això, dissabte dia 1 d’agost passarem la tarda fent Esplai al poble, on ens ho passarem tan bé com ho fem 
durant les colònies. Sempre seguint els protocols i les mesures de seguretat, intentarem que els nens i les 
nenes puguin gaudir d’un bonic retrobament entre ells i també amb l’equip de monis. 

Seguim esperançades i amb més ganes que mai de poder gaudir del lleure, on no només ens ho passem bé 
sinó que també aprenem valors. Amb tots els impediments que facin falta, els infants, les famílies i l’equip de 
monis de Riudelots seguim endavant! #TotAniràBé

Equip de Monitores de 
l’Esplai La Petjada

L’ESPLAI DE RIUDELLOTS
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Riudellots Comerç

Hem donat la benvinguda a l’estiu amb la Campanya de Sant Joan

Aquestes accions formen part de les campanyes que duu a terme l’associació amb la finalitat de premiar la 
fidelitat dels clients que consumeixen a Riudellots: cada establiment associat ha donat un premi.

Aquests guanyadors han rebut una coca de Sant Joan i una ampolla de cava

Guanyadors 2020 

Martí Duran: CONCEPCIÓ BUSQUETS

Pastisseria Noguera: JORDI FELIP

Perruqueria Pilar: DOLORS PÈLACH

Novavenda: NOÈLIA GIBERT

Les Oliveres: JOSEP VILÀ

Dansa Elena: BERTA PARÉS

L’Aula: ELVA VERGÉS

Marta Argemí: FRANCESC PUIGVERT

Carnisseria Güell: CARME CREHUET

Sant Cristòfol: IGNASI VALENTÍ

L’Estanc: CARME PERICOT 

Autoescola Lia: AGATHA STOKOWIEC

Clínica Dental: CRISTINA BOU

LAD: CARMEN MATOSES 

Peixos Nuri: MAITE CABARROCAS

Serveis Panella: JOSEP RUBIROLA

Associació de Comerciants: A PROP I DE CONFIANÇA

ENTITATS

Perruqueria Nova: PILAR AGUSTÍ

SG2 Fisioteràpia: CONCHI ORTIZ

Garatge Esgleyes: FABIAN DOMINGUEZ

Moltes felicitats 
a tothom!!
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Les veus del Cric
Avui parlem amb la Júlia Fargnoli, una component de 
la coral Les Veus del Cric de Riudellots de la Selva des 
de fa força temps que ens farà cinc cèntims de la seva 
vida i del seu pas per la coral:

Hola Júlia, tu ets de Riudellots?
Jo vaig néixer a Girona i per circumstàncies de la vida he viscut a Mataró, Barcelona 
i d’altres llocs. També a Bescanó que és on vaig conèixer el meu marit

Perdona però com el teu cognom no sembla gaire català per això t’he preguntat 
si eres de Riudellots...
El meu avi era italià, el famós fotògraf Valentí Fargnoli

Quan fa que vius a Riudellots?
Vaig venir a viure a Riudellots en casar-me, fa quaranta-sis anys que visc aquí, ja es pot dir que sóc d’aquí encara que 
a mi m’agrada més la capital

I quant fa que cantes a la coral?
Si no recordo malament crec que vaig començar el setembre del 2013, ja gairebé fa set anys

Havies cantat en alguna altra coral abans?
No, m’agrada molt cantar però no ho havia fet mai, no m’havia decidit mai a cantar

T’ho passes bé cantant?
Molt. És una estona que tinc per mi, per gaudir de la música i dels amics, riem molt i ens ho passem molt bé tots 
plegats, aconsello a qui vulgui passar una bona estona que vingui a cantar. De fet només assagem una hora i mitja 
a la setmana, es pot molt ben combinar amb altres activitats

Quin tipus de cançons t’agraden més?
M’agrada tota mena de música, m’agrada molt la sarsuela i el flamenc. Quan era joveneta m’encantava en Joan 
Manuel Serrat però el que m’ha agradat més de tots i actualment encara m’agrada és en Lluís Llach. Per mi en Lluís 
Llach és el millor.

I la teva cançó preferida?
Mediterraneo d’en Joan Manuel Serrat

Saps solfeig?
No i crec que tampoc hi tindria paciència per aprendre’n. Això és pels que s’hi volen dedicar professionalment

Cantes a la dutxa?
Sí. Canto per tot arreu. Quan estic a casa sempre tinc música posada i jo vaig cantant

Com veus el futur de la coral? Hi canviaries alguna cosa?
Amb la coral anem fent els que som. Per poder fer bones cançons a veus hauríem de ser més colla. Si s’apuntés més 
gent, sobretot homes, que només en tenim tres, podríem tenir un repertori més acurat, una bona selecció. Ara som 
dotze cantaires i ja fem coses a diferents veus doncs si fóssim més podríem fer coses més variades.

Creus que hauríem d’assajar més estona?
No cal, tal com fem ja està bé

T’agrada fer concerts?
Sí. Molt. Es un al·licient per anar assajant i aprendre cançons noves que a vegades ens costen una mica

Moltes gràcies Júlia per les teves paraules. 

A reveure
Rosa Maynau
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA VIRTUAL

A causa de la pandèmia del coronavirus, seguint atentament les recomanacions de les autoritats sanitàries 
i per tal de facilitar les mesures de prevenció i contenció respecte a la COVID-19, l’ANC va celebrar del 19 al 
22 de març i de manera virtual la VIII Assemblea General. Des de la nostra entitat també vam participar-hi, 
contribuint a una xifra de participació global molt més elevada que la de l’última Assemblea General.

Entre altres coses, es va aprovar la reforma parcial dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern de l’ANC, la 
convocatòria d’eleccions al Secretariat Nacional, i el nou Full de Ruta que recull les línies que durant el proper 
any marcaran l’actuació de l’entitat per avançar cap a la independència de Catalunya. En aquest full de ruta es 
manté decididament l’aposta per la via unilateral, donant suport només als partits polítics que la contemplin

Davant la manca de recursos per a la recerca 
i el tractament de la COVID-19 dels hospitals 
catalans i per tal d’abastir la ciutadania 
de mascaretes, l’Assemblea va engegar 
la campanya 1miliodemascaretes.cat. Es 
tractava d’implicar particulars, empreses, 
organitzacions i ajuntaments per tal de 
confeccionar mascaretes d’ús no sanitari 
i repartir-les arreu, demanant un donatiu 
voluntari destinat íntegrament als hospitals 
catalans per a la recerca i tractament del virus.

A Riudellots hem comptat amb la col·laboració 
de molts voluntaris que han ajudat a cosir 
aquestes mascaretes i a repartir-les entre els 
col·lectius de més risc. Des d’aquí els tornem 
a donar les gràcies! A més a més, des de la nostra entitat també hem ofert aquestes mascaretes de manera 
gratuïta als comerços del poble per tal de fer-ne una distribució més àmplia.

Des de l’inici de la pandèmia del coronavirus, l’Assemblea va detectar la necessitat i la demanda de la ciutadania 
de disposar de mascaretes, ja que no n’hi havia de disponibles, tot i que les autoritats en aquell moment 
encara deien que no eren nece- ssàries.

Des de llavors, s’han produït gairebé 600.000 mascaretes. D’aquestes, les voluntàries i voluntaris de l’Assemblea 
i les xarxes de cosidors i cosidores d’arreu del país n’han cosit més de 300.000, que són les que s’han fet arribar 
gratuïtament als col·lectius més vulnerables, com ara Càritas, Banc dels Aliments, Sindicat de Manters, pisos 
tutelats, centres de protecció de menors i residències de gent gran.

A banda de cobrir aquesta mancança, l’Assemblea també es va posar com a objectiu complementari ajudar els 
hospitals catalans en la recerca i l’adquisició de material sanitari per a la COVID-19. Com que l’entitat gaudeix 
d’una gran capil·laritat i implantació al territori, s’ha decidit que els donatius recollits es reparteixin arreu de 
Catalunya, amb una donació de 5.000 euros per hospital.

Riudellots decideix
ENTITATS

REPARTIMENT DE MASCARETES: 1MILIODEMASCARETES.CAT

Imatge de la campanya 1miliodemascaretes.cat de l’Assemblea (foto: ANC).
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Mascaretes repartides gratuïtament des de l’Assemblea a col·lectius vulnerables (foto: ANC).

Entre els hospitals que han rebut la donació hi ha l’Hospital de Granollers, l’Hospital d’Igualada, l’Hospital 
de Mataró, l’Hospital de Terrassa, l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida, l’Hospital Universitari de Girona – Josep Trueta, l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, l’Hospital 
Universitari de Vic, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l’Hospital de Viladecans.

L’Assemblea posa en marxa el projecte Prop de Casa, que compta amb la col·laboració de la patronal 
independentista, “Anem x Feina”. Aquest projecte neix amb la voluntat de posar en contacte les consumidores i 
els consumidors amb agrupacions d’autònoms, PIME i cooperatives que hi ha actualment al territori. Es pretén 
ajudar el nostre teixit productiu perquè pugui fer front a la crisi econòmica generada per la COVID-19 i afavorir 
el consum de proximitat i responsable ambientalment.

Actualment el web ja compta amb més de 100 iniciatives que es duen a terme, i la voluntat de l’Assemblea 
és crear una gran plataforma de col·laboració. A través de propdecasa.assemblea.cat, les consumidores i els 
consumidors poden accedir-hi per conèixer i participar de les iniciatives que s’estan duent a terme en una àrea 
geogràfica concreta. El funcionament del web és senzill i visual. Per exemple, introduint la comarca de què es 
forma part, apareixen situades sobre el mapa les iniciatives més properes.

PROP DE CASA
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ENTITATS

Riudellots decideix

ELECCIONS A L’ANC

Del 10 al 13 de juny passats els socis de l’ANC van poder escollir els nous membres del Secretariat Nacional 
qui, al seu torn, van ser els encarregats de decidir els càrrecs orgànics de l’entitat: presidenta (Elisenda Paluzie), 
vicepresident (David Fernàndez), tresorer (Xavier Gómez) i secretària (Patrícia Sierra).

Per primera vegada l’Assemblea ha realitzat un procés electoral de forma totalment telemàtica a causa de 
la pandèmia, i la resposta de les sòcies i socis ha estat molt positiva. Elisenda Paluzie, doncs, amb un ampli 
consens dels secretaris nacionals, ha estat reelegida com a presidenta de l’entitat. A més a més, la representació 
de les comarques gironines dins l’entitat s’ha incrementat de 3 a 5 secretaris nacionals, gràcies a la reforma 
parcial dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern aprovada a l’Assemblea General Ordinària, que incloïa 
una nova composició del Secretariat Nacional.

Aquest és un projecte viu; s’hi poden continuar afegint més agrupacions i col·lectius. Totes aquelles iniciatives 
que hi hagi actualment i que no constin al web, es poden inscriure a través del formulari del mateix web o es 
poden fer arribar a través del correu propdecasa@assemblea.cat.

Amb Prop de Casa, l’Assemblea torna a demostrar el seu compromís amb la ciutadania i amb el teixit econòmic, 
cultural i social dels Països Catalans. En aquest context de crisi, l’entitat ha posat la seva estructura al servei de 
la societat civil, com ja ha fet amb la campanya 1miliodemascaretes.cat.

Els quatre càrrecs orgànics elegits en el Ple Constitutiu del Secretariat Nacional celebrat el passat 20 de juny de manera virtual (foto: ANC).
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1.000 DIES DE PRESÓ, 1.000 RAONS PER LA LLIBERTAT

El passat 12 de juliol Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van complir mil dies de presó, des que hi van entrar el 16 
d’octubre de 2017. L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural van dur a terme una acció reivindicativa 
davant la Delegació del Govern espanyol a Barcelona per denunciar la vulneració de drets humans per part de 
l’Estat espanyol, i es van refermar en el seu compromís per assolir la independència.

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, va deixar palès que la presó no frenarà la lluita per la 
independència, i que les múltiples resolucions i dictàmens d’organismes internacionals alertant de la vulneració 
de drets a l’Estat espanyol li acabaran passant factura. En el mateix sentit, el vicepresident d’Òmnium, Marcel 
Mauri, va voler deixar clar que els 1.000 dies de presó no seran un límit per seguir lluitant pels drets i les 
llibertats, i va refermar el compromís de l’entitat per continuar el camí cap a la República catalana.

Participant a l’acte que l’Assemblea i Òmnium van organitzar el passat 12 de juliol per recordar els 1.000 dies de presó de Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart (foto: ANC).
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CAP Riudellots
ENTITATS

La Meva Salut

La Meva Salut és un espai digital segur de consulta sobre la informació personal de salut que es genera 
arran de l’atenció sanitària rebuda en els centres assistencials públics i que es posa a l’abast de la ciutadania 
mitjançant un accés efectiu i àgil. Totes les persones donades d’alta al sistema públic de salut disposen de la 
seva informació clínica personal (com ara diagnòstics, informes clínics o resultats de proves i exploracions) en 
una pàgina digital accessible en qualsevol lloc i moment, així no hi ha la necessitat d’acumular a casa informes 
de cap mena. Avui dia, en què les noves tecnologies ens acompanyen gairebé en tots els àmbits de la nostra 
vida diària, disposar d’un lloc on s’hi pot accedir amb seguretat però alhora d’una manera fàcil és un gran 
avenç. 
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Evidentment, tot i que fa anys que està en funcionament, aquest projecte del Departament de Salut està en 
constant evolució. Actualment, la gran majoria dels serveis són generals però també hi incorpora d’altres 
específics dels centres on sou atesos. Entre els comuns s’hi troben: les vostres dades, informació clínica i pla 
de medicació, voluntats i donacions, tràmits i serveis, agenda, llistes d’espera i eConsulta, on es poden dirigir 
i rebre consultes i dubtes directament amb el vostre/a metge/essa de família. La Meva Salut és una eina 
importantíssima per conèixer a l’instant totes aquestes dades, per tant, és molt recomanable que hi tingueu 
accés. Per a qualsevol altra informació més concreta us haureu de dirigir al telèfon 900 053 723, o a la web 
https://lamevasalut.gencat/web/cps/registre-t que us informaran de com activar-lo.

Equip de Salut de Riudellots de la Selva
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El lliri blau
ENTITATS

LA TORNADA

La Covid-19 ens va agafar a tots per 
sorpresa i d’un dia per l’altre vam 
haver de tancar el centre de serveis 
sense data de tornada. Aquest temps 
se’ns ha fet llarg però després de poc 
més de tres mesos ja tornem a ser 
aquí, amb moltes ganes de fer coses 
i de què no torni a passar! 

Vam tornar a obrir les nostres portes 
el 15 de juny, amb la il·lusió i l’alegria 
de poder tornar a veure’ns, de tornar 
a fer activitats i de compartir estones 
tots plegats. 

La situació no és com abans i per a 
la reobertura hem hagut de canviar 
algunes coses seguint les mesures 
de prevenció i seguretat que marca 
la nova normativa per fer front a la 
pandèmia: mantenir les distàncies 
de seguretat, reduir l’aforament, 
desinfectar-nos les mans sovint, 
utilitzar mascareta... 
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Però tot això no ens ha fet perdre 
els somriures ni les ganes de fer 
coses ni un moment. Continuem 
fent totes les activitats possibles 
que fèiem abans del tancament. 
Treballs manuals per potenciar la 
creativitat, exercicis per activar-
nos la ment, gimnàstica, tertúlies 
amb els companys i companyes i 
moltes altres coses! 

De tot el temps del confinament 
ens quedem amb l’alegria del 
dia de la tornada al centre i el 
content que estàvem tots en 
tornar a entrar per la porta. Això 
perdurarà a la nostra memòria! 
Els somriures ens sortien del cor 
en veure als companys que feia 
mesos que no veiem, la il·lusió 
es veia reflectida als ulls de tots 
així com els lligams d’estima i 
companyerisme que s’han anat 
forjant lentament entre tothom. 

La tornada també ens ha permès 
conèixer a la Judit, la nova 
directora que s’ha incorporat 
durant el confinament. Tot 
comença a tenir caire de 
normalitat després de tant de 
temps i esperem que continuï 
així!

Companys i companyes 
del Lliri Blau



32


