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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes, 

Acabem un any atípic. L’any 2020 ens ha posat a prova a tots i a totes, 
i serà recordat com l’any que el coronavirus ens va obligar a paralitzar-
ho tot. Han estat mesos complicats, compromesos per a tothom, i en 
el qual les institucions públiques hem hagut de prendre decisions que 
mai hauríem volgut prendre. Per aquest motiu, abans de fer un balanç 
d’aquest any, en nom de l’equip de govern us vull fer extensiu un sincer 
agraïment per la vostra comprensió, paciència i col·laboració per fer front 
a la pandèmia. 

Des de l’Ajuntament hem estat des del primer dia al costat dels veïns i les 
veïnes de Riudellots. Ho vam dir en el seu moment i ho tornem a repetir 
ara: és el nostre deure i ens sentim responsables de complir-lo. 

Hem impulsat diverses iniciatives per donar suport a les activitats més 
afectades i els col·lectius més vulnerables, tenint molt clar que els 
riudellotencs i les riudellotenques sempre han estat al centre de totes les 
nostres decisions.

Vam engegar una línia d’ajuts adreçats a les famílies afectades per la 
pandèmia de la COVID-19, per a aquells veïns i veïnes del municipi que van 
patir un acomiadament, un ERTO, o una incapacitat temporal per situació 
de risc o malaltia de COVID-19. Així mateix, vam activar la campanya 
Reactivem Riudellots, subvencions destinades al manteniment del teixit 
comercial local i a reprendre l’activitat econòmica del municipi, que 
podien demanar els comerços i els serveis oberts al públic de Riudellots.

El 2021 es presenta com una oportunitat. Ens arriben notícies de les 
autoritats i dels experts sanitaris que en els pròxims mesos tindrem una 
vacuna de la COVID-19. I quan arribi, serà una ocasió per aixecar-nos i 
passar pàgina, renovar les il·lusions, emprendre tots aquells projectes 
que van quedar aturats i encarar, de nou i junts, tots els reptes que tenim 
per davant. Per això, us desitjo començar el 2021 de la millor manera, i us 
encoratjo a fer-ho sent conscients que el virus encara és entre nosaltres. 
Celebrem les festes, però amb la precaució que aquest moment 
excepcional ens exigeix. 

Sense més dilacions, us deixo amb una nova edició del BIM, en el qual 
podeu trobar les notícies més destacades de l’últim trimestre. Us desitjo 
una plàcida lectura i us emplaço a contactar amb l’Ajuntament per 
preguntar i resoldre qualsevol dubte que us sorgeixi. 

Salutacions,
Montserrat Roura i Massaneda

Alcadessa de Riudellots de la Selva

Ducform SA
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La Casa de Cultura de Riudellots a finals d’agost va 
presentar la nova proposta formativa per al curs 
2020-2021, al setembre es van obrir inscripcions i 
a l’octubre es van iniciar els cursos, els tallers i les 
activitats d’aquest nou curs adaptats als protocols 
sanitaris vigents en el moment d’iniciar el curs.

Fins aquest moment en què hem redactat l’escrit 
podem confirmar:

• Que comptem amb dos cursos per a l’aprenentatge 
de la llengua anglesa, el grup preintermedi 
primera part i el preintermedi tercera part. Des 
de l’inici de curs, aquests dos cursos es va plantejar 
que serien presencials i que, si arran de les mesures 
per la propagació de la Covid-19 no es poguessin 
seguir presencialment, es farien en línia. Així ho 
vam fer a inicis del mes de novembre, i després van 
tornar a ser presencials.

• De català aquest inici de curs no hem pogut comptar amb cap grup, així que a totes les persones que 
s’han adreçat a la Casa de Cultura de Riudellots interessant-se per l’aprenentatge d’aquesta llengua els hem 
informat de com podien accedir als cursos presencials en altres municipis o bé en línia des de casa seva a 
través de la informació que ens dóna el CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística) per mitjà del Servei 
de Català de la Selva i Santa Coloma de Farners.

• De cuina, dels cursos programats presencials per al mes d’octubre, novembre i desembre, amb tots els grups 
plens, fins ara s’ha pogut fer Plats per al fred, del mes d’octubre. A la sessió Plats per al fred, a càrrec de la 
formadora Nuri Lladó, es va elaborar un menú amb plats escaients per combatre el fred, com una crema ben 
calenteta de bròquil, unes galtes de porc amb bolets i unes postres de castanyes, tot boníssim! Pel que fa a 
les sessions de novembre, la de pica-pica, i la de desembre, menú de Nadal, estem pendents que les mesures 
siguin idònies per tornar de nou a reprendre aquesta activitat de forma presencial.

• Dels cursos i tallers TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació), d’aquest primer trimestre s’ha 
fet en línia el curs Actic nivell 1, bàsic, amb el suport de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament. Al 
llarg de 15 hores repartides en 7 sessions s’han tractat les competències del temari del nivell bàsic a fi que tots 
els alumnes que ho volguessin poguessin presentar-se a la prova per obtenir el certificat Actic bàsic, nivell 1. 

I dels 7 tallers presencials TIC de 3 hores de durada cadascun, organitzats amb el suport del servei de 
Biblioteques de la Diputació de Girona, fins ara s’han fet el de Whatsapp i Telegram i La nostra salut i les 
noves tecnologies. La resta estem pendents de fer-los ben aviat o bé de reprogramar-los tan bon punt sigui 
possible.

Casa de Cultura
Octubre, novembre i desembre 2020

Foto de la sessió de cuina del mes d’octubre.
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• De cursos en àmbit de la salut, al mes 
d’octubre es va impartir el taller Usos 
medicinals i culinaris de les plantes 
del nostre entorn. Al llarg de les dues 
hores de durada del taller, es va explicar 
i ensenyar als participants les varietats 
d’herbes remeieres del nostre entorn 
com la menta, la murtra, la marialluïsa, 
per anomenar-ne algunes, i alhora els 
beneficis medicinals i diferents receptes 
culinàries i olis i aigües infusionades que 
podem fer amb aquestes plantes.

En resum, hem iniciat un nou curs amb 
molta il·lusió i amb una programació 
confirmada que mentre avançava el 
trimestre hem hagut d’anar adaptant 
en la mesura del possible a les activitats 
permeses en funció de les mesures 
sanitàries que es prenen amb relació a la 
Covid-19.

Volem agrair a tot l’equip de formadors i alumnes la vostra col·laboració i confiança.

I el mes de gener després de Reis desitgem tornar a obrir inscripcions per als cursos nous de gener febrer i 
març 2021.

Molt bones festes de Nadal!

Volem ser-hi!

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

Foto d’una classes en línia del curs ACTIC bàsic, nivell 1.

Foto del taller Usos medicinals i culinaris de les plantes del nostre entorn.
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Les exposicions que hem pogut obrir al públic fins ara:

Sala d’exposicions

Aquest darrer mes d’octubre s’ha iniciat a la sala 
d’exposicions de la Casa de Cultura de Riudellots 
el cicle d’exposicions mensuals d’aquest nou curs 
2020-2021, amb l’objectiu que tota la població 
conegui diferents expressions artístiques, autors, 
tècniques i estils.

El divendres 2 d’octubre, a les 19:30 h, es va 
inaugurar l’exposició de pintura La bellesa de 
l’efímer, d’Iratxe Caño Esteban. L’acte va comptar 
amb la intervenció de la pintora, que va explicar 
per què pintava i què vol transmetre amb la seva 
pintura exposada.

La bellesa de l’efímer agrupava tretze pintures amb 
acrílics i tècnica mixta, de quatre sèries de l’artista: 
“Oceà íntim”, “Ombres”, “Mar vertical” i “Cos i mar”, 
aquesta darrera pintada principalment durant el 
confinament. El tema en comú d’aquestes sèries 
és el mar. En el conjunt de pintures exposades 
apreciem una extensa paleta dels tons tant de 
l’aigua de mar, com de la sorra de la platja, amb la 
qual cosa s’aconsegueix profunditat i proximitat 
amb el joc d’ombres i textures.

La Iratxe ens va endinsar amb els seus quadres 
al món dels records, de les ombres..., aquelles 
petites coses, com una petjada a la sorra de la 
platja que l’aigua esborra, quelcom efímer que amb la pintura aconsegueix que perduri.

Octubre 2020 - La bellesa de l’efímer, d’Iratxe Caño
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Les dues fotos superiors, són del dia de la inauguració 
de La bellesa de l’efímer de Iratxe Caño. Sota una 
vista general de la mostra exposada i tot seguit dues 
pintures de la sèrie Mar Vertical.

Imatge general de l’exposició col·lectiva, del Fons d’art de Riudellots.

Vam gaudir de la Bellesa de l’efímer, i de 
l’audioguia preparada per la mateixa 
artista per ajudar el visitant a entendre 
millor el sentit de la seva obra, tot el 
mes d’octubre i prorrogada fins el 19 
de novembre, sempre mantenint les 
mesures de seguretat vigents.

Donem gràcies a la pintora Iratxe Caño 
per compartir el seu art per pintar.

Aquest mes de desembre, la sala d’exposicions acull una exposició molt especial formada per totes les obres 
cedides per alguns dels artistes que han exposat des de l’any 2008 fins ara per formar part del fons artístic de 
l’Ajuntament de Riudellots.

En aquests moments aquest fons està format per unes 21 peces, entre les quals hi ha pintures, impressions 
de fotografies, d’un poema i una auca. Així tenim testimoni de diferents estils i tècniques artístiques.

En aquesta exposició artística hi ha peces cedides per Ida Verdel de Bruala, Salut Truque Oliver, Roser Matas 
Nadal, Rita Sañé i Pons, Neus Fàbrega Vilà, Josep Estarriola Borrell, Magda Calle Cáceres, Imma Banet, Paqui 
Juanola Puigdevall, Jordi Felip Planas, Pere Romagós i Planas, Marga Ros Noguer, Martina Jané, Joaquim Vilar, 
Lluís Gonzàlez Miralles, Marta Pascual Bancells, M. Pilar Cassú i Pilar Ferrer.

La mostra es podrà visitar del 4 al 21 de desembre en hores d’obertura de la Casa de Cultura de Riudellots.

Finalment, donem les gràcies a tothom qui ha fet possible aquest fons artístic per així poder-lo compartir amb 
totes les persones que el visitin aquest mes de desembre per concloure un 2020 molt excepcional.

Els millors desitjos per a tothom!!
Casa de Cultura de Riudellots de la Selva

casa.cultura@riudellots.cat

Desembre de 2020 - Exposició del fons d’art de Riudellots
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Sala d’Actes
A la Sala d’actes des de el mes de 
març tota la programació prevista es 
va aturar i el darrer diumenge de no-
vembre, molt expectants, vam poder 
tornar a obrir portes seguint les me-
sures sanitàries vigents amb relació a 
la Covid-19. Ho vam fer amb especta-
cle familiar Tut-turutut la princesa de 
la Cia. La Bleda. On la Princesa Bleda 
apareix a l’escenari molt alegre per 
ensenyar com va vestida, com és el 
seu armari, i quan va per obrir el seu 
bagul on guarda el seu tresor s’adona 
que no hi ha res. Des d’aquell mo-
ment, l’objectiu de la princesa Bleda, 
es trobar el tresor per poder-lo en-
senyar a totes les persones que l’han 
vingut a veure. Així que la princesa fa 
tot el possible per trobar pistes i esbri-
nar on és el seu tresor. Es converteix 
en detectiu, soldat... i finalment obre 
de nou el bagul que s’ha anat omplint 
de records i objectes recollits men-
tre cercava el tresor perdut; llavors 
s’adona que aquest era el seu tresor.

Un espectacle en què la protagonis-
ta fa participar a petits i grans, que 
l’avisen del que ella no veu i l’ajuden i 
riuen amb ella.

Donem les gràcies a tots els espec-
tadors que vau venir a participar 

d’aquest espectacle, dolç i divertit que la Cia. La Bleda va mostrar a la sala d’Actes de Riudellots.

Per una cultura segura!
Casa de Cultura de Riudellots de la Selva

casa.cultura@riudellots.cat

Imatges de diferents escenes de Tut-turutut la princesa de Cia. La Bleda
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Biblioteca

Al setembre ens va visitar 
l’escriptor begurenc Miquel 
Martín i vàrem comentar “El 
riu encès”, que va agradar 
força. Explica una història que 
transcorre entre Camprodon i 
Girona, i està protagonitzada 
per uns personatges marcats 
pel buit o la pèrdua, però valents 
i lluitadors. 

En Miquel és un dels escriptors 
del moment atès que el seu 
darrer llibre “La drecera” 
(Editorial Periscopi) s’ha situat 
entre els més venuts i ja van per 
la tercera edició.

Va ser molt interessant conèixer de primera mà la seva llarga trajectòria, el seu procés de creació, ambientació 
i escriptura. 

Una hora i mitja de bona conversa literària que va entusiasmar els assistents.

I a l’octubre vàrem comentar “Assassinat a l’Orient Express” d’Agatha Christie. Una novel·la àgil, plena d’intriga 
i protagonitzada pel cèlebre detectiu belga Hércules Poirot.

Agatha Mary Clarissa Miller, coneguda mundialment pel pseudònim d’Agatha Christie, va ser una escriptora 
i dramaturga anglesa, especialitzada en el gènere policíac, que va obtenir un important reconeixement 
internacional.

La Biblioteca Anna Nadal i Serra ha guanyat el Premi “María Moliner”, en el marc de la “XX Campaña de Animación 
a la Lectura María Moliner”. El concurs, organitzat pel Ministerio de Cultura y Deporte amb la col·laboració de 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), premiava els millors projectes de dinamització 
lectora desenvolupats a les biblioteques, amb l’objectiu de fomentar la lectura en tots els col·lectius socials. 
Està destinat a municipis de menys de 50 mil habitants i consta de tres modalitats, delimitades per rangs de 
població: fins a 5.000 habitants, entre 5.001 i 20.000 i entre 20.001 i 50.000.

Club de lectura d’adults

Premi “María Moliner”

Properes trobades:

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

28 de gener a les 20:00h
“Entre nosaltres”, de Jenni Rodà i Neus Verdaguer. Amb la presència de les escriptores.
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Amb el projecte “Creciendo con libros”, la Biblioteca Municipal de Riudellots ha estat escollida la vencedora 
de la categoria de fins a 5.000 habitants, amb un premi en metàl·lic de 2.000 € per a la compra de llibres. 
“Creciendo con libros” és una iniciativa començada el gener de 2020, amb diverses activitats d’animació lectora 
per a un públic de 0 a 11 anys, com ara hores del conte, tallers d’emocions, de cuina en anglès o de fer joies, 
visites escolars, clubs de lectura físics i virtuals, lots temàtics, maletes viatgeres, circ, titelles o, fins i tot, un 
planetari.

El projecte fomentava la lectura, però també el coneixement de la biblioteca, del seu personal i del seu fons, 
convertint-la en un espai viu, dinàmic i proper a la mainada. Es volia que els nens creixessin envoltats de llibres 
i de la seva màgia, que primer aprenguessin a llegir de forma natural, després aprenguessin a través lectura i, 
finalment agafessin el gust per la lectura.

A més, al llarg del projecte 
ha estat clau la relació i 
col·laboració amb altres entitats 
del municipi, com ara l’Escola, la 
Llar d’Infants i les associacions 
de famílies d’aquests centres 
educatius. També ha estat vital 
la importància que des del 
personal de la Biblioteca s’ha 
donat a les noves tecnologies, 
com a forma de comunicació i 
interacció amb els usuaris.

Al llarg dels últims anys, la 
Biblioteca Anna Nadal i Serra de 
Riudellots de la Selva ha obtingut 
diversos reconeixements, com 
ara el Premi “María Moliner” 
de l’any 2017 o la integració al 
Sistema de Lectura Pública de 
la Generalitat de Catalunya, tot 
i que per població no pertocaria, valorant així la feina feta i la seva trajectòria.

Tot i que el COVID ha impedit seguir fent lots 
de revistes a les perruqueries del poble, el CAP, 
i lots de llibres i revistes a la Clínica Dental; sí 
que hem pogut fer lots temàtics per a la llar 
d’infants com ara llibres sobre les abelles (P1) i 
els crancs (P2), sobre la castanyada, la tardor, el 
tió o l’hivern. 

També hem fet lots puntuals que ha demanat 
l’Aula de Riudellots.

Lots temàtics

Biblioteca
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Peu de foto 1: Hora del conte. Varem començar el trimestre amb 
els “Contes màgics” de La Minúscula i la veritat és que pares i nens 
varen riure molt.

Peu de foto 3: Taller. El 9 d’octubre varem fer un taller de 
manualitats amb Cris Crea i es varen endur a casa un mini àlbum 
plegable la mar de xulo.

Peu de foto 2: Hora del conte. El 2 d’octubre varem fer l’hora del 
conte per primera vegada a la Sala Polivalent arran del Covid. 
Varem gaudir descobrint la vida de l’escriptor de llibres infantils 
Rodari amb l’Olga Cercós.

Peu de foto 4: Hora del conte. El 16 d’octubre va venir l’actriu 
Jordina Biosca i ens va explicar un dels contes més divertits i 
esbojarrats de Roald Dahl, “La meravellosa medicina d’en Jordi”. 

Peu de foto 6: Maletes viatgeres. A finals de novembre varen 
arribar a les classes de P3, P4 i P5 de l’escola les maletes viatgeres. 
Els varem ensenyar els contes que contenien i animar a gaudir 
molt dels llibres. Al final els varem explicar el conte “Sopa de 
carbassa” de Helen Cooper i els va agradar molt. 

Peu de foto 5: Conte i taller. El 23 d’octubre varem fer “Invencibles. 
Una cançó contada dels Catarres” de l’editorial Nanit, una editorial 
especialitzada en fer contes de cançons conegudes. Primer varem 
gaudir del conte en que varem aprendre que si estem units i fem 
les coses junts serem... invencibles! I després els 30 inscrits varen 
poder fer un fantàstic pop-up pirata que es varen endur a casa.

Activitats realitzades
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Biblioteca

Peu de foto 7: Visites escolars. Els dies 25 i 26 de novembre ens varen visitar els alumnes de cicle superior de l’escola. 
Varem repassar tot el que poden fer a la biblioteca i finalment els varem explicar dos mites grecs “Prometeu i el 
foc” i “Pandora”.

Peu de foto 8: Visites escolars. Els dies 2 i 3 de desembre va ser el torn de cicle inicial. De nou varem parlar de tot 
el que hi ha a la biblioteca i de què poden venir a fer, i per rematar-ho els vam explicar els contes “Cocorico” i 
“Aquest barret no és meu”. 
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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. 

Properes activitats

GENER

29 de gener a les 17:30h
Hora del conte: "En Bum i l'estel dels desitjos", de la 
companyia Homenots.

FEBRER

5 de febrer a les 17:30h
Taller: "Fem banderoles de drapet", a càrrec de 
Cristina López.

12 de febrer a les 17:30h
Hora del conte 0-3: "La medusa perduda" d'Eva 
González.

26 de febrer a les 17:30h
Hora del conte i taller: "Contes i emocions" de 
Montse Baró.

MARÇ

4, 11 i 18 de març a les 17:30h a 19:00h
Curs de robòtica: "Robòtica Mindstorms Ev3", a 
càrrec d'Innova't Educació.

5 de març a les 17:30h
Hora del conte: "Iogacontes" amb Sílvia Martínez.

12 de març a les 17:30h
Taller: "Punts de llibre al forn" de Creativa.

19 de març a les 17:30h
Hora del conte 0-3: "On és la mama" d'Olga Cercós.

25 de març a les 20:00h
Conte per adults: "Contes picantons" de Mònica 
Torra. L'espectacle anirà acompanyat d'un tast de 
vins a càrrec del celler La Vinyeta.

26 de març a les 17:30h
Circ: "Cua de rata i llengua de gripau", de 
KatraskaCia.

ABRIL

9 d'abril a les 17:30h
Taller: "Lectura educativa amb gossos", d'ATAGI 
(Associació de Teràpia amb Animals de Girona).

16 d'abril a les 17:30h
"Planetari familiar", de CelObert.

29 d'abril a les 17:30h
Hora del conte en anglès, de Kids&Us de Cassà de 
la Selva.

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

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

Albert Dubé i Sàez
Biblioteca Anna Nadal i Serra 

biblioteca@riudellots.cat
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Hola a tots i a totes!

Una vegada més ens tornem a retrobar amb tots vosaltres.
Ja fa algunes setmanes que vam iniciar un nou curs, diferent i atípic, marcat per la situació sanitària en la qual 
ens trobem.
El nostre objectiu és seguir donant continuïtat als aprenentatges intentant garantir la seguretat de tothom qui 
forma part de la vida del centre.
Malgrat que aquest moment ens ha obligat a canviar aspectes del dia a dia, no ha impedit que els nens i nenes, 
dins els seus grups estables, segueixin amb el seu ritme “normal” tot participant en les diferents activitats i 
passant-s’ho d’allò més bé.

Veieu-ne alguns exemples:

Llar d’infants
EDUCACIÓ

“Grup bombolla CLASSE DE LES ABELLES”
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“Grup bombolla CLASSE DELS CRANCS”
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EDUCACIÓ

Llar d’infants

Cal dir també que, tot i les circumstàncies, seguim donant gran importància a la relació de les famílies amb la 
Llar d’Infants i agraïm de tot cor a la nostra AMPA i a tots els pares i mares col·laboradors/es el seu suport i el 
fet que puguem seguir organitzant activitats dirigides als nostres petits i petites.

Una d’elles va ser la “Castanyada”. No 
podíem quedar-nos sense una festa 
tan nostra. Veieu que bonica i especial 
va ser!
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De moment, això és tot! 

Tornarem en els propers mesos amb un munt de coses més.

Nota: Volem donar el nostre agraïment a totes les persones que vau votar per la nostra proposta dels 
pressupostos participatius ja que vau col.laborar en que fos una de les escollides.

També aprofitem per donar les gràcies a l’Ajuntament per la reserva d’una partida de 3.000€ destinada a 
la compra de material pedagògic pels infants.

A reveure i fins la propera!
  Anna Vinyes-Miralpeix - Directora

 llar@riudellots.cat
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EDUCACIÓ

AMPA Llar d’Infants

Enguany la Covid no ens ha deixat celebrar la castanyada com ho fèiem 
habitualment. No hem pogut compartir-la amb la resta d’alumnes de l’escola 
com en anys anteriors. Però això no ens ha aturat i des de l’AMPA de la llar 
d’infants ens les hem enginyat per fer quelcom diferent i segur pels més 
petitons i estem molt contents del resultat.

Les dues classes; la de les abelles (P1) i la dels crancs (P2) van sortir d’excursió 
per separat amb les respectives educadores direcció a la plaça de l’església. Allà 
van trobar uns castanyers molt animats acompanyats dels seus instruments 
que els van cantar cançons típiques de la castanyada.

A continuació van arribar fins als horts de darrere l’església on els esperaven 
tres castanyers i castanyeres coent castanyes i moniatos, de manera que van 
poder observar de primera mà aquesta tradició tan nostra.

Després de l’excursió 
les nenes i els nens van 
gaudir d’un berenar que 
se’n van llepar els dits, una 
boníssima xocolata desfeta 
amb melindros.

AMPA LLAR D’INFANTS
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AMPA Escola
Volem donar les gràcies a la bona 
predisposició i entrega per part d’aquests 
pares tan artistes i entregats, amb ganes de 
fer coses noves i no deixar perdre l’essència 
d’aquestes celebracions tan nostres malgrat 
les restriccions.

També celebrem que algunes de les 
propostes fetes des de l’AMPA de la llar 
d’infants per als pressupostos participatius 
del poble van estar seleccionades per sortir 
a votació i finalment han estat algunes de 
les guanyadores.

Fins aviat!

El 14 de setembre s’inicia un nou curs, on nens i nenes tornaran a l’escola carregats amb motxilles plenes 
d’il·lusió després de tants mesos sense poder anar-hi.

Des de l’AMPA també iniciem aquest nou curs amb il·lusió i alegria, tot sabent que no serà un curs fàcil a causa 
de la situació que s’està vivint arreu del món.

I degut aquesta situació vam 
pensar: “Què podem regalar als 
nostres nens i nenes que els sigui 
útil per aquest curs?”. Doncs que 
millor que el complement estrella 
d’aquest 2020: una mascareta! 
Cada alumne de l’escola va rebre 
una mascareta ben xula amb 
el logotip de l’escola. Així van 
ben guapos i guapes i sobretot 
protegits!

Com cada any l’AMPA, amb la 
col·laboració econòmica de 
l’ajuntament de Riudellots de 
la Selva, també va obsequiar 
els alumnes de l’escola d’amb 
l’agenda escolar.

Desitgem que durant aquest curs puguem tornar a la normalitat com més aviat millor, i si més no des de 
l’AMPA farem tot el possible perquè els nostres infants gaudeixin de totes les activitats que els hi puguem 
oferir!

AMPA ESCOLA



22

EDUCACIÓ

Escola

Els nens i nenes de l’escola de Riudellots aquest any, a causa del coronavirus, han hagut 
de prendre una sèrie de mesures de seguretat. 

Les entrades i sortides aquest any han canviat molt en comparació d’altres anys. Cada curs té una porta 
assignada per accedir a l’escola per tal que no es barregin els diferents grups estables. A més a més, per evitar 
les aglomeracions, l’alumnat disposa de 15 minuts per entrar (8:55 - 9:10 i de 14:55 - 15:10).

Cada cop que els alumnes entren i surten del centre s’han de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.

Un cop tothom està a l’aula, els mestres prenen la temperatura a l’alumnat. Si algú té més de 37.5º de febre, 
l’escola es posa en contacte amb la família per tal que el vinguin a buscar.

Les nenes i nens de 5è

Hem convertit les classes en grups estables de convivència o grups bombolles i no ens podem barrejar amb 
els de les altres classes, per això ena ha canviat el sistema d’esbarjo i ens hem hagut de repartir tots els espais 
de l’escola. 

Hi ha patis que s’han dividit entre dos o tres sectors amb tanques, en canvi, el pati d’infantil el divideixen amb 
garrafes de colors, a la pista per exemple, hi ha tres sectors diferents.

Per esmorzar hem de respectar el metro i mig de distància i no ens podem treure la mascareta per jugar. Si la 
pilota va a un altre sector no podem anar a buscar-la per no barrejar-nos amb altres cursos. També hem de 
rentar-nos les mans abans i després de sortir del pati.

Els i les alumnes de 6è A

Aquest curs ja no podem ajuntar-nos amb les altres classes per fer activitats conjuntes, però podem fer vídeos 
per compartir les activitats que fem. Tampoc ens podem abraçar. Hem de fer l’Educació Física a l’aire lliure i 
amb mascareta i no podem dutxar-nos ni fer servir els vestidors.

A la classe sempre tenim les finestres obertes perquè corri l’aire i cada matí ens mirem la temperatura. També 
desinfectem el material i no el podem compartir amb altres grups. Quan hem de fer servir els ordinadors ens 
hem de desinfectar les mans abans i després i també quan anem el pati. 

Hem de mantenir les distàncies pels passadissos amb els altres grups de l’escola. Durant l’estona de menjador, 
quan mengem intentem estar separats dels altres grups amb diferents taules i a l’hora del pati hem d’estar 
també en diferents espais.

Ens hem hagut d’adaptar a les noves normes de prevenció de coronavirus i esperem que la situació millori 
perquè tenim ganes de tornar a la vida normal.

Els i les alumnes de 6è B

Canvis i novetats a l’escola a causa del Coronavirus
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Plànol entrades i sortides

Entrada

Alumnat 6è BAlumnat 6è A

Alumnat 5è Temperatura



24

Casal de jubilats
Les nostres activitats, com les de tothom, han 
quedat suspeses per la Covid-19, per tant no 
podem ensenyar-vos fotos. Només podem 
desitjar que passeu unes bones festes de Nadal 
i que el proper any 2021 sigui molt millor, que la 
pandèmia estigui controlada, les persones grans 
com les més vulnerables tinguem una atenció 
preferencial per poder salvar les nostres vides, 
i tornar a reprendre totes les nostres activitats 
per retrobar-nos tots plegats.

Animem a totes les persones jubilades que 
tinguin ganes de proposar i fer activitats que 
vinguin al Casal. És una bona forma de poder 
mantenir la ment i el cos més jove i relacionar-
se amb altres persones. Tothom serà molt 
benvingut.

Un any més tenim DÈCIMS DE LA LOTERIA 
NACIONAL, DEL NÚMERO 43749

Els membres de la Junta del Casals en venen.
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Espai jove

Aquest any està sent del tot atípic, però des 
de l’Espai Jove estem fent tot allò que ens és 
permès en cada moment per tal de continuar 
sent un espai al servei de les persones joves de 
Riudellots.

Coincidint amb l’inici del curs, es va posar en 
marxa l’Aula d’estudi de l’Espai Jove, com a es-
pai de treball destinat a l’alumnat d’ESO i Batxi-
llerat. La intenció de la proposta és consolidar 
un espai d’estudi dins l’Espai Jove, on les per-
sones joves puguin realitzar les seves tasques 
acadèmiques amb suport, promovent la seva 
autonomia i fomentant un espai de treball res-
pectuós, col·lectiu i cooperatiu. Aquest projecte 
es fa en coordinació amb l’Institut de Cassà. Les 
persones que hi participen tenen el suport de 
la dinamitzadora i poden utilitzar també els re-
cursos informàtics de l’Espai Jove (ordinadors, 
impressora…) per fer els treballs acadèmics.
 
Amb el començament de curs, s’ha reprès també 
el Club de Lectura Juvenil, que organitzem 
conjuntament amb la Biblioteca i està obert a 
les persones joves a partir de 1r d’ESO. El passat 
6 de novembre vam fer la primera trobada d’aquest curs, que es va haver de fer de manera virtual: havíem 
llegit el llibre “El nen que va xatejar amb Jack Sparrow”, de Francesc Puigpelat, i vam fer una trobada per parlar 
de llibre i d’alguns dels temes que s’hi tracten, com el bullying. Ara ja estem llegint el segon llibre (“Hachiko. El 
gos que esperava”, de Lluís Prats) i farem la propera trobada el mes de desembre. 
 
Aquest any tan atípic, com que no va poder celebrar-se la festa major, no vam poder fer l’elecció de la pubilla 
i l’hereu. El grup de pubilles i hereus del 2019 van poder realitzar l’activitat conjunta que van escollir aquest 
mes de setembre, després d’haver participat en la Festa Major del 2019 i a la Fiporc del 2020 amb diferents 
activitats on van recollir diners per finançar el seu projecte. L’activitat que van escollir va ser una excursió a 
Osona, per fer una gimcana d’humor al Parc d’Aventura d’Anigami, un dinar i una sortida a Vic. 
 
El 26 de setembre es va fer el lliurament dels premis d’estudiants a 17 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!
 
Actualment l’Espai Jove està tancat a causa de les mesures de protecció de la COVID19, que prohibeixen que 
en aquests moments es puguin realitzar activitats en grup en els equipaments juvenils. El que sí que està 
permès, però, és poder fer atencions individuals amb cita prèvia. Així doncs, durant les properes setmanes 
i mentre continuïn les actuals restriccions, l’Espai Jove estarà obert els dijous a la tarda, de 4 h a 8 h, per 
tal que les persones joves que ho vulguin puguin anar-hi a fer consultes, puguin rebre una orientació o 
un acompanyament personal i puguin fer ús individual de l’Aula d’Estudi. Com sabeu, la situació i les 
mesures canvien molt ràpidament, així que us recomanem que ens seguiu a través de les xarxes socials 
(@espaijoveriudellots a Instagram i Facebook) per tal d’estar al dia de les novetats. Malgrat les restriccions, 
continuem al costat de les persones joves!

UN ANY ATÍPIC
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Esplai La Petjada
ENTITATS

L’Esplai de Riudellots

Des de l’equip de monitores estem molt orgulloses de 
poder explicar que malgrat la situació de pandèmia que 
vivim actualment, l’esplai i l’educació en el lleure no s’atura!! 

Tot i ser un inici complicat tant monitors/es, famílies i 
infants han dipositat tota la seva energia i imaginació per 
poder adaptar les activitats d’esplai, i que els infants no 
perdin l’oportunitat de seguir jugant els dissabtes, de riure 
i sobretot de gaudir i aprendre amb la resta. 

Per sort vam poder iniciar el curs 2020-2021 presencialment, 
ens vam poder conèixer i cohesionar per seguir treballant 
durant tot l’any. Ara més que mai hem de donar màxima 
visibilitat i importància a l’educació en el lleure, per això no 
ens aturem. 

El grup de puces estan molt contents i contentes d’haver 
pogut començar aquest any d’esplai, han pogut conèixer 
les normes que hi ha, també han pogut jugar i riure plegats 
i plegades. Els hi hauria encantat poder seguir amb l’esplai 
presencial, tot i això han gaudit molt fent murals de la 
tardor que han quedat d’allò més bonics! 

El grup de minis ha pogut córrer, saltar, ballar... El 
seu equip de monis tampoc els hi ha posat fàcil, 
han treballat l’expressió i la comunicació corporal, 
la imaginació i l’orientació espacial gràcies a una 
gimcana telemàtica. 

El grup de petits i petites ja són experts de 
l’esplai, ens encanta poder veure com els infants 
creixen i es desenvolupen. Aquest any han tingut 
l’oportunitat de crear uns genials pots de sal de 
colors per decorar un petit racó de casa i tenir 
l’esplai sempre present. 

Les mitjanes són unes donetes molt llestes i els 
hi encanta jugar plegades. Tot i això també han 
gaudit molt amb la gimcana que les monitores 
els hi han preparat, on havien d’anar trobant els 
diferents QR pel poble. 
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El grup de grans no va poder trobar el que havien enterrat l’any passat. No obstant, han aprofitat les 
avantatjoses eines tecnològiques que tenim avui en dia, per gaudir d’una tarda plena d’incertesa i enigmes, 
són uns/es grans investigadors/es i han pogut superar l’scape room virtual. 

Els supergrans estan fets uns esportistes, el primer dia van anar fins a Campllong amb bicicleta i no hi havia 
qui seguís el seu ritme. A més, han rigut molt jugant de forma on-line, és un grup molt cohesionat i gaudeixen 
molt de cada moment que passen junts. 

Finalment ens agradaria informar-vos que estem esperançades, ja que després de molt temps lluitant-ho, 
hem aconseguit reunir-nos amb l’Ajuntament per intentar posar solució al tema de la ràdio, esperem que es 
pugui resoldre el màxim aviat possible. 

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

UN NADAL DIFERENT

Ja torna a ser Nadal, que ràpid passa el temps... 
Encara sort que aquest any ja s’acaba, pensareu 
molts. Els anys passen, i aquest també ha passat. 
Ara que s’acosta Nadal i fi d’any, moment de 
reflexionar, de repassar el que hem viscut durant 
aquest 2020, que no trobaríem prou adjectius 
per descriure’l. Ha estat un any d’emocions, de 
sentiments trobats; incertesa, improvisació, 
frustració, adaptació, impotència, companyonia, 
humanitat, empatia, resiliència... Aquest Nadal 
serà diferent, segurament no podrem gaudir de 
tantes trobades o, almenys, no tan multitudinàries, 
i per tant, tindrem més temps i no tant menjar 
que pair. Doncs, podem aprofitar per digerir tot el 
que hem viscut aquest darrer any. Assimilar tot el 
que hem sentit, de sentiment, compartir-ho amb 
els éssers estimats amb qui ens reunirem aquests 
dies. Parlar-ho ens pot ajudar a tancar el 2020 de 
la millora manera i encarar el nou any amb una 
actitud renovada. Ja que segurament tocarà seguir 
amb el mateix coratge que fins ara.

Sabem que seran unes festes d’emocions trobades, 
d’això ja en comencem a ser experts. Alguns han 
traspassat, alguns viuen lluny... Podem imaginar 
que de ben segur serà un Nadal diferent. Ens pot 
ajudar a pensar que ens uneixen vincles, lligams 
afectius que tenim amb les persones que estimem, 
i que a pesar de la distància física que ens separa, 
seguim units. Aquests dies podem fer-nos més 
presents, no calen presents, només recordar-nos, 
mostrar als que estimem que els pensem, que hi 
som. Ara hi ha mitjans tecnològics per comunicar-
nos, d’això també en comencem a ser experts, 
podem utilitzar-los aquests dies per sentir-nos més 
a prop. O perquè no, és bon moment per reprendre 
l’enviada de postals de Nadal. Tot detall pot ser 
positiu si l’objectiu és evidenciar el llaç que ens 
uneix.

Ara bé, fa dies que penses que aquest Nadal no 
tens res a celebrar o, que no saps com ho faràs 
quan us trobeu amb la família ara que ell/a ja no 
hi és. El primer que has de tenir clar és que tens 
dret a decidir què vols i què no vols fer, a respectar 

CAP Riudellots

la teva pròpia necessitat i el teu ritme. Pots explicar 
als altres aquesta necessitat i podeu arribar a un 
consens en què tots us sentiu còmodes. Pensa que 
tots esteu vivint la pèrdua, encara que cadascú d’una 
manera diferent. Decidiu el que decidiu finalment, 
respecte a com passar aquestes festes tan diferents 
per vosaltres, pot ajudar-vos trobar un espai físic 
(per exemple, una fotografia, una espelma, un petit 
altar...) o un moment (per exemple, una pregària, 
un brindis...) on fer present i recordar a la persona 
estimada que ja no hi és. De ben segur que us 
emocionareu, és normal, són dies especials.

Per últim, no voldríem distreure’ns del que a nosaltres 
ens compromet cada dia, les persones amb malalties 
cròniques, a qui acompanyem com a Equip Psicològic 
d’Atenció a la Cronicitat. Doncs, aquests dies no 
hem d’oblidar-nos de seguir cuidant a les persones 
que pateixen alguna malaltia, com hem fet el darrer 
any. Quan ens hi relacionem, hem de procurar tenir 
cura, recordant que moltes d’elles són persones 
vulnerables davant la Covid-19. Tot i això, no ha 
d’impedir que tinguem mostres d’afecte, fent palesa 
l’estima d’altres formes: gestos, mirades, paraules... 
Amb tot, desitgem que gaudiu d’unes bones festes!

Lídia Portet Vidal, psicòloga de l’Equip Psicològic 
d’Atenció a la Cronicitat de l’UBS de Cassà de la Selva
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El Lliri Blau
CONTINUEM AMB LES ACTIVITATS HABITUALS

El Lliri Blau, continua amb les seves activitats 
habituals. Sempre tenint en compte tots els protocols 
de seguretat. 

Intentem, com en la vida mateixa, fer tot el que fèiem 
amb la màxima normalitat que podem. Fem diferents 
activitats com ara: treball de la ment, gimnàstica, 
tertúlies, taller de creativitat i tallers estacionals. 

Ja que s’acosten dates assenyalades, hem començat 
a donar voltes i a treballar amb alguna manualitat 
nadalenca. Tot just hem començat aquesta setmana, 
però amb molta il·lusió. Aquest any, Nadal ens inspira 
molta més il·lusió del que és habitual, esperança, 
ganes de retrobar-nos, dins del que es pugui, com 
totes aquelles persones de la família que no hem 
pogut veure gaire sovint. 

Aquest any, Nadal té un gust diferent que els altres 
anys. És dolç i amarg, és dolç pels retrobaments 
tan esperats, ja que hem hagut d’estar separats 
dels nostres éssers estimats durant molt de temps, 
i amarg alhora per no poder veure a tothom o bé 
veure’ls menys del que voldríem. 

Per aquest motiu, aquest any, 
el taller de Nadal té molt més 
pes, molt més valor, molta 
més il·lusió que els altres anys. 
Perquè poder no podrem estar 
amb tothom que voldríem, 
però sí que podem fer un 
detall des del cor per a totes les 
persones que estimem, ja hem 
començat, buscant treballs 
manuals que ens agraden, 
escollint-les i planificant com 
ho faríem. 

Aprofitem per desitjar-vos un 
bon Nadal i un feliç any nou.

Companys i companyes 
del Lliri Blau
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11 DE SETEMBRE DE 2020: EL DRET A SER INDEPENDENTS

L’independentisme es va mobilitzar un any més en 
el marc d’una Diada Nacional diferent, marcada per 
la situació de la COVID-19 i per l’emergència social i 
econòmica que viu el país. El passat 11 de setembre 
la ciutadania va sortir al carrer per reclamar la 
necessitat de tenir les eines d’un estat independent 
per construir un futur millor.

La Diada d’aquest 11 de setembre de 2020 va 
comptar amb 131 mobilitzacions i 59.500 persones, 
convertint-se així en la mobilització adaptada a la 
COVID-19 més gran d’Europa. La Diada va estar 
caracteritzada per un clar caràcter descentralitzador, 
que va permetre que totes les concentracions es 
poguessin adaptar als requeriments i mesures 
sanitàries. L’Assemblea va posar a disposició de la 
ciutadania la seva estructura i capacitat organitzativa 
per poder fer possible una Diada Nacional especial i, 
més que mai, molt necessària.

Des de Riudellots no es van poder organitzar 
autocars, però sí que es va celebrar l’acte 
institucional de l’Ajuntament al matí, i es va poder 
animar a la gent a participar a la tarda en alguna de 
les mobilitzacions properes, com ara la de Maçanet 
de la Selva, a la nostra comarca, o la de Girona.

D’altra banda, també 
es va organitzar una 
mobilització virtual: 
xarxaindependencia.
cat. Una xarxa solidària 
que il·lustra el treball 
i el compromís de la 
ciutadania per construir 
un futur millor i assolir 
la independència 
de Catalunya. Es 
va proposar crear 
vincles virtuals amb 
altres persones, blocs 
solidaris i assemblees 
de base mitjançant 
codis QR. Es tractava 
d’un repte solidari, ja 
que amb cada codi es 

realitzava una aportació econòmica per aquests blocs solidaris: sanitat, cultura i llengua, medi ambient i social.

Riudellots decideix
ENTITATS

Mobilització a la Plaça Espanya de Girona (font: Aniol Resclosa).

Voluntaris preparant la mobilització a la Plaça Universitat de 
Cervera (font: ANC).

Mobilització al Mercat del Centre “Onze de Setembre” de Vilanova 
i la Geltrú (font: ANC).
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CONCENTRACIÓ DE REBUIG A LA INHABILITACIÓ DEL MHP QUIM TORRA

Milers de persones es van mobilitzar arreu del país per la inhabilitació del MHP Quim Torra. Sota el lema 
“Defensem el president, lluitem la independència”, l’Assemblea va convocar la ciutadania a les places dels 
ajuntaments per deixar clar que està en total desacord que el Govern acati la inhabilitació del president i exigir 
una resposta contundent per part de les institucions.

A Riudellots també vam seguir la convocatòria feta el mateix dia, i vam llegir el manifest de l’Assemblea en 
un acte organitzat juntament amb l’Ajuntament, on vam posar de relleu que les institucions no poden acatar 
aquesta repressió.

Tal com va dir la presidenta de l’Assemblea a l’acte celebrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona: “Per no tenir 
més presidents inhabilitats, hem de deixar de tenir presidents autonòmics. Només la independència acabarà 
amb la repressió. La desobediència civil i institucional han d’anar juntes. Mentre aquestes no conflueixin per 
fer la independència, a l’Assemblea seguirem treballant perquè així sigui”.

Mobilització al pont de l’autopista al costat de Can Seguers, a Maçanet de la Selva, amb la 
participació d’alguns riudellotencs i riudellotenques.

Lectura del manifest de l’Assemblea i el de l’Ajuntament durant la concentració de rebuig a la inhabilitació del MHP Quim Torra (font 
segona foto: Ajuntament).

En definitiva, l’independentisme 
es va tornar a mobilitzar per 
demostrar que cal empènyer 
des de baix per avançar cap 
a la llibertat de Catalunya. La 
consigna d’aquesta Diada va ser 
clara: necessitem disposar de les 
eines d’un estat independent per 
poder construir un futur millor. 
O com deia el lema d’enguany: 
Tenim el deure de construir 
un futur millor. Tenim el dret 
a ser independents.
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ENTITATS

Riudellots decideix
3 ANYS D’EMPRESONAMENT DE JORDI SÀNCHEZ I JORDI CUIXART

Més de 1.400 vehicles van anar 
el passat 16 d’octubre fins a 
Lledoners perquè va fer tres anys de 
l’empresonament de Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart. Un empresonament 
vergonyós, injust i que vulnera els 
drets fonamentals dels inculpats. 
A més, el dimecres 14 d’octubre 
va fer un any de la sentència del 
judici de l’1-O. Aquests són només 
uns exemples d’una llarga llista de 
repressió, persecució i injustícia.

Les columnes de vehicles van sortir 
de diferents punts del territori català 
per dirigir-se a Lledoners, on van 
estar fent voltes mentre feien sonar 

clàxons i música per fer arribar el seu suport a les 
preses i els presos polítics. Els primers vehicles van 
començar a passar a les 17:30 h, i els darrers al 
voltant de les 20 h.

De manera semblant, el passat 3 d’octubre van 
sortir diverses columnes de cotxes cap al Puig 
de les Basses per reivindicar l’1 i el 3 d’octubre 
del 2017. Van sortir columnes de cada comarca 
gironina, i el punt de sortida de la columna de la 
Selva va ser Riudellots.

JO PAGO A CATALUNYA!

L’Assemblea ha engegat una campanya de sobirania fiscal per tal de promoure que persones físiques, 
empreses, autònoms, administració pública, sindicats, patronals i partits polítics paguin els impostos, com 
l’IVA, l’IRPF o l’Impost de Societats, a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), en comptes de fer-ho a l’Agència 
Tributària espanyola. És una forma d’apoderament ciutadà que vol atorgar poder al Govern de la Generalitat 
en detriment de l’Estat espanyol, situant-lo en una posició de força de cara a la ruptura amb aquest.

Aquesta iniciativa pretén aconseguir que les institucions catalanes tinguin el control del màxim d’impostos 
possibles. Actualment la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les catalanes i els 
catalans, bàsicament aquells que són propis i els cedits per l’estat. És important empènyer el Govern a enfortir 
l’ATC, una administració que no s’està explotant prou i que ha de ser un pilar fonamental en una eventual 
ruptura amb l’Estat espanyol.

Mobilització amb vehicles a Lledoners pels 3 anys d’empresonament de Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart (font: Mar Martí / ACN).

Sortida des de Riudellots de la columna de cotxes de la comarca de la 
Selva en direcció al Puig de les Basses per reivindicar l’1-O i el 3-O.
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ELECCIONS 14-F: DECÀLEG

L’Assemblea ha preparat un document que servirà per examinar i valorar les propostes dels partits 
independentistes abans i després de les eleccions del 14-F. L’objectiu del decàleg és clarificar les seves 
intencions i les seves actuacions respecte de l’objectiu de l’entitat i de la majoria social del país: fer efectiva la 
independència de Catalunya.

El document insta als partits a ser fidels al mandat de l’1 d’octubre i a la declaració d’independència del 27-O 
de 2017, que l’entitat considera que és del tot vigent, però que cal fer efectiva. Aquest document permetrà 
als electors veure i comparar quins són els compromisos electorals dels partits i les seves accions quan es 
constitueixi el pròxim govern de la Generalitat de Catalunya. L’entitat es va comprometre a fer el seguiment 
d’aquesta legislatura a través de la fiscalització, i així ho farà a través d’aquest decàleg.

Campanya “Jo pago a Catalunya” impulsada per l’Assemblea per fer sobirania fiscal (font: ANC).

Cal no cometre els mateixos errors que l’octubre del 2017. Fer sobirania fiscal no només és una manera d’anar 
traient poder a l’Estat, sinó també de pressionar el Govern de la Generalitat perquè prepari i enforteixi una 
administració tan cabdal com ho és l’Agència Tributària.
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Les Veus del Cric
ENTITATS

ENTREVISTA A XAVIER DILMÉ

La coral Les Veus del Cric de Riudellots també estem sota els efectes de la Covid, com 
tothom, això vol dir que se’ns han suspès totes les actuacions que teníem i ens hem 
hagut d’adaptar a la nova realitat amb assajos parcials amb poca gent quan ha estat 
possible, amb distàncies de seguretat, amb mascaretes i tot plegat ens dificulta molt 
les pràctiques, però com nosaltres som més tossuts que el virus li estem plantant cara! 
Ens en sortirem!

Avui parlarem amb una persona 
resident a Riudellots de la Selva des de 
fa 42 anys. És fill de Sant Andreu Salou 
però es va casar amb una noia de 
Riudellots això va fer que s’instal·lessin 
aquí. Estem parlant d’en Xavier Dilmé, 
molt conegut al poble.

Hola Xevi, quants anys fa que ets 
componen de la coral?
Quatre anys i ja en fa tres que sóc el 
president

Com ho portes això de ser president?
Com tot, els començaments són una 
mica durs però acabem adaptant-nos-
hi. Hi ha una mica més de feina, papers 
per aquí, reunions per allà, però ho 
combino amb la feina d’avi, ara que 
estic jubilat i me’n surto prou bé. Amb 
alguna cosa ens hem de distreure.

Suposo que t’agrada cantar si 
no ja no estaries dintre la coral, 
havies estat abans dintre d’alguna 
agrupació musical?
Sí, de jove amb uns quants amics vam 
formar un grup que ens dèiem els 
Estels Blaus i jo era el vocalista. Vaig 
estar-hi uns dos anys. Devia tenir 
uns 15 anys i va ser una època molt 
bonica. Anàvem a tocar a Cassà i a pobles de la rodalia. En guardo molt bon record. Vaig plegar de l’escola a 
13 anys i com que aquell mateix estiu ja complia els 14 ja vaig anar a treballar i vaig aprendre l’ofici de ferrer 
i a més de compaginar la feina amb la música vaig construir els suports i peus pels nostres instruments, fins 
que ho vaig haver de deixar per manca de temps.
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Has tocat mai algun instrument?
En el grup tocava una mica de guitarra rítmica, poca cosa.

Saps solfeig? Has estudiat mai música?
Vaig fer els meus inicis de solfeig i piano a Caldes de Malavella amb un professor particular però no ho vaig 
tirar endavant

I has cantat en alguna altra coral?
Va ser en jubilar-me que una amiga em va engrescar a cantar i em vaig apuntar a la coral de Sant Andreu Salou 
doncs em feia molta il·lusió, ja que és el poble on vaig néixer. Allà només cantem misses i festes dins del poble 
però hi ha molt bona harmonia i m’hi trobo molt bé. Al cap de poc temps ja vaig entrar a la coral de Riudellots 
i aquí he conegut a molta gent i he fet molt bones amistats.

Escoltes música normalment?
En el cotxe sempre tinc posat “Los 40 Principales” on se sent música clàssica que em porta molt bons records.

Quina és la teva música i cantant preferit?
Com a cantant català en Lluís Llach i la Maria del Mar Bonet, però m’agraden molt en Roberto Carlos, Bon Jovi 
i Mariah Carey, ja veus que m’agrada tot tipus de música.

Molt bé Xevi, continua així que tindrem coral per molts anys.
                                 Rosa Maynau
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