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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes, 

Com ens esperàvem, el 2021 ha començat com a l’any de la vacuna. Els 
professionals sanitaris, els grups de més risc com les persones de més 
de 80 anys o grans dependents i altres col·lectius professionals, com ara 
l’educatiu o el policial, han començat a rebre la vacuna de la COVID-19. És 
el primer pas per poder vèncer el virus, però encara ens queda molt per 
remar. Cal seguir actuant amb prevenció i responsabilitat, amb l’objectiu 
d’arribar a la immunitat de grup i poder tornar-nos a trobar i a abraçar 
amb seguretat.

Durant aquest any, tots i totes hem hagut de fer sacrificis. Riudellots no n’ha 
estat una excepció, i els seus habitants han mostrat un comportament 
cívic i exemplar. Des de l’Ajuntament, enguany hem hagut d’adaptar un 
dels dies més marcats a les agendes dels riudellotencs i riudellotenques: 
el FIPORC. Sent conscients que no podíem organitzar una fira presencial 
com havíem fet en els darrers set anys, la vam celebrar en un format 
en línia. Una gran demostració de cuina de la mà del mediàtic cuiner i 
presentador de televisió Marc Ribas, que ens va preparar un carpaccio de 
peus de porc i un arròs amb salsitxes, costella i camagrocs.

Des de casa ho vau poder seguir i vau poder preparar en directe les 
mateixes receptes. Va ser una jornada especial, en la qual vam trobar 
a faltar el caliu de la gent: dels visitants i sobretot dels voluntaris. Des 
d’aquí vull fer extensiu un honest agraïment a tots aquells qui ho vau fer 
possible i esperem retrobar-nos l’any vinent pels carrers de la vila.

Perquè la força de Riudellots rau en la seva gent. I per aquest motiu 
us voldria parlar, també, dels pressupostos participatius. Des de finals 
de l’any passat que ja hem començat a portar a terme algunes de les 
propostes més votades en el marc dels pressupostos participatius del 
2020, que han estat un total de 23. Gràcies a totes aquelles persones 
que van presentar les seves propostes i als 357 veïns i veïnes que van 
participar en la votació. 

Finalment, us voldria desitjar una amigable lectura d’aquesta nova edició 
del CRIC, en el qual, com sempre, trobareu les notícies més destacades de 
l’últim trimestre. Per qualsevol qüestió, dubte o suggeriment, us emplaço 
a contactar amb l’Ajuntament mitjançant els diversos canals oficials.

Salutacions, 

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva

Ducform SA
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FIPORC 2021 - EDICIÓ ESPECIAL ONLINE 
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FIPORC 2021 - EDICIÓ ESPECIAL ONLINE 
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Després de les festes de Nadal es va obrir el termini d’inscripcions als cursos, els tallers i les activitats 
programades per al segon trimestre del curs 2020-2021 de la Casa de Cultura de Riudellots. Totes aquestes 
propostes es van anar adaptant als protocols sanitaris vigents en el moment de fer l’activitat. Per tant, hi va 
haver propostes que es van ajornar fins que es van poder fer presencialment; d’altres van combinar una part 
de formació en línia i l’altra presencial quan va ser possible; en d’altres tota la formació va ser en línia, i algunes 
activitats es van suspendre definitivament.

De la programació proposada podem dir:

• Els dos grups d’anglès, el grup preintermedi primera part i el preintermedi tercera part, han anat 
avançant el seu aprenentatge, primer en línia i a partir de la segona quinzena de març amb classes novament 
presencials a la Casa de Cultura de Riudellots.

• Per que fa a la llengua catalana, totes les persones que s’han adreçat a la Casa de Cultura de Riudellots 
interessant-se per l’aprenentatge d’aquesta llengua les hem informat de les dates i de com podien accedir a 
inscriure’s als cursos virtuals o bé en línia des de casa seva a través de la informació que ens dona el CPNL 
(Consorci per a la Normalització Lingüística) per mitjà del Servei de Català de la Selva i Santa Coloma de 
Farners.

• Els tres cursos monotemàtics de cuina presencials, programats per al mes de gener, febrer i març, es van 
ajornar fins que es va poder reprendre l’activitat presencial a la segona quinzena de març. Així que fins ara 
hem pogut gaudir de dues d’aquestes propostes: primer, del curs Va de peix, sessió en què es van ensenyar 
tres receptes boníssimes en què el protagonista va ser el peix, i, per concloure el trimestre, es va crear un 
curs nou adaptant-lo a les dates que es va dur a terme, Cuina de primavera, per elaborar un menú molt 
engrescador amb productes propis de la primavera. 

• Amb relació als cursos i tallers TIC que tracten sobre les tecnologies de la informació i de la 
comunicació, s’ha fet el curs d’Excel intermedi, en línia, de 14 hores de durada repartides en sessions de 
dues hores cadascuna, al mes de febrer i març. Aquest curs va ser molt pràctic; es van ensenyar als alumnes 

Casa de Cultura
Curs gener, febrer i març 2021

Foto dels plats cuinats a la sessió de cuina Va de peix a càrrec de la Nuri Lladó.
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Foto d’una de les sessions del curs d’Excel Intermedi, en línia.

Foto del taller d’Instagram, en línia.

les funcions intermèdies del full de càlcul 
Microsoft Excel, com la utilització de 
fórmules, funcions i gràfics en els llibres 
d’Excel. Un curs que va tenir un grup 
nombrós de participants, molt interessats 
en aprofundir en el funcionament pràctic 
del full de càlcul d’Excel.

També en línia, es va fer el taller 
d’Instagram, la tarda del 16 de març. 
Taller en què es van explicar als 
participants les funcions d’Instagram com 
a mitjà de difusió de marca tant en l’àmbit 
personal com de negoci, com planificar 
els continguts que volem mostrar, les 
principals característiques d’Instagram. 
Per concloure es va fer una part pràctica 
on cadascun dels participants va fer un 
post i alguns fins i tot una history.

• I per concloure hi ha dos tallers i un curs dels programats al segon trimestre que no es van poder dur a terme 
i que s’han reprogramat per al proper trimestre amb el desig de portar-los a terme; són el Taller de fotografia: 
introducció al fet fotogràfic i exploració creativa, el Taller d’usos medicinals i culinaris de les plantes del nostre entorn 
i el curs de cuina Va de Verdures.

Us anotem que les inscripcions per als tallers, els cursos i les activitats del tercer trimestre de la Casa de 
Cultura de Riudellots s’obriran a partir del dimecres 7 d’abril de 2021.
Us desitgem molt bona Pasqua!
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Imatge del cartell de l’exposició col·lectiva del Fons d’art de Riudellots

Les exposicions que hem pogut obrir al públic fins ara:

Sala d’exposicions

Després de les festes de Nadal, degut a les restriccions vigents relacionades amb la reducció de mobilitat i 
activitats, es va decidir prorrogar l’exposició del mes de desembre, Exposició del fons d’art de Riudellots, fins al 
mes de febrer.

L’Exposició del fons d’art de Riudellots, que ja vam comentar al darrer número d’aquesta revista, és una mostra 
de 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.

Gener i Febrer 2021 - Exposició del fons d’art de Riudellots
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El mes de març ens va il·lusionar molt poder 
presentar una nova exposició, la mostra de 
fotografia Soc/Faig de la Carla Montoto.

La Carla Montoto a Soc/Faig ens presenta una 
vintena de fotos en blanc i negre. Com diu la 
mateixa autora, tots són retrats de persones 
que, en la seva vida professional o personal, fan 
allò que realment els mou, allò que els és natural 
i que, per tant, fan amb tota la passió i energia. 
Cadascun d’aquests retrats pretén recordar-nos la 
importància de connectar amb la visió d’un mateix, 
d’escoltar-nos i detectar allò que posa en marxa 
els nostres motors, de no renunciar-hi i d’intentar 
viure una vida que identifiquem com a pròpia.

En aquestes fotografies la Carla ens transmet la passió dels altres a través de la seva passió, la fotografia, 
aconseguint amb el contrast de llum entre el blanc i el negre que ens centrem en el protagonista o protagonistes 
de cadascuna de les fotografies exposades.

De Soc/Faig no es va poder celebrar l’acte d’inauguració, però sí que es va poder visitar tot el mes de març 
en horari d’obertura de la Casa de Cultura Riudellots, i esperem que al visitant li hagi arribat el missatge que 
l’autora vol transmetre amb aquest treball fotogràfic, que és una crida a estar atents a aquells senyals que ens 
donen pistes sobre quins són els elements que ens mouen i que poden donar sentit a la nostra dedicació vital.

Març 2021 - Soc/Faig, de la Carla Montoto

Foto amb l’autora de Soc/Faig, la Carla Montoto amb la seva càmera 
de fotografiar.

Imatge de l’exposició i dues de les fotografies de la mostra.



10

Hola a tots! 

Una vegada més els nens i nenes de la Llar d’Infants tornem a estar amb vosaltres per ensenyar-vos que bé 
que ens ho passem! 

Tot i la situació pandèmica que estem vivint i que algunes coses les hem hagut de modificar cal dir que hem 
seguit gaudint d’allò més de totes les activitats. 

*PATGES REIALS – 
Enguany vam poder viure l’arribada dels patges Reials gràcies a l’ajuda de pares i mares col·laboradors que de 
manera diferent van permetre als nostres petits i petites participar d’aquest moment tan màgic. 

En grups separats ens vam dirigir a la plaça de l’Església on vam trobar dues contadores de contes i dos can-
tants de nadales que ens van amenitzar la sortida. 

Acabant el recorregut els vam poder veure en directe en el seu campament i després de donar-los la carta ens 
van obsequiar amb un regalet.

 Arribat en Carnestoltes vam seguir les consignes que ens donava cada dia. Aquestes en són algunes:
 

“Tots amb la cara pintada”

Llar d’infants
EDUCACIÓ

El Carnaval
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“Tots amb un pentinat divertit”

“Tots amb pijama”

“Tots disfressats”

Algunes mares de la Llar ens van confeccionar una bonica disfressa de "cranc" i “d’abella" que vam poder lluir 
en una cercavila pel poble.
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EDUCACIÓ

Llar d’infants

Tampoc podia faltar la berenada de dijous gras que amb el bon temps cada grup va poder fer als 
diferents patis de la Llar.
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Gràcies al pressupost de 3.000€ concedit per l’Ajuntament vam poder comprar entre altres coses una taula de 
llum amb un munt de variats objectes translúcids amb els quals els nens i nenes gaudeixen molt! 

Bé! això és tot.

Des de la Llar donem l’agraïment més 
sincer a la nostra AMPA i a tots els 
pares i mares que van col.laborar en 
tots els actes organitzats.   

A reveure i fins la propera!                                                                              
Anna Vinyes-Miralpeix

Directora
llar@riudellots.cat

Altres activitats
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EDUCACIÓ

AMPA Llar d’Infants
Un any més, els patges reials van arribar al nostre poble per visitar els nens i nenes de 
la llar d’infants. Malgrat els impediments que la covid els va suposar, van poder visitar-
nos gràcies a la seva màgia. 

El dia 17 de desembre, els infants van sortir amb 
els seus grups bombolla pertinents direcció a la 
plaça de l’església on els esperava una explicada 
de contes relacionats amb el Nadal. I el més 
esperat per a tots, trobar-se als patges dels reis 
d’orient en un petit campament reial molt bonic. 

Juntament amb els patges, hi havia dos 
músics molt entranyables cantant cançons 
amb la guitarra, i els nens i nenes van poder 
acompanyar-los amb les que havien après a 
la llar. A més, cada nen va poder tirar a dins la 
bústia reial la carta amb els seus desitjos i regals. 
Els petitons van gaudir un any més de l’essència 
del Nadal. 

Per acabar d’endolcir el dia, els nens van berenar xocolata desfeta amb melindros, com ja és tradició, a càrrec 
de l’AMPA. 
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D’altra banda, el febrer vam poder celebrar el 
carnestoltes com és tradició. Amb el confinament 
municipal, les mames i papes de l’AMPA es van 
organitzar per tal de confeccionar les disfresses de 
les classes de P1 i P2. 

El dia 16 de febrer els crancs i les abelles van sortir 
a mig matí a fer la cercavila pel nostre poble ben 
contents, cantant cançons i gaudint de les seves 
boniques disfresses. Com sempre, moltes gràcies 
als papes i mames entregats. 

Fins ben aviat!
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EDUCACIÓ

Escola
CONSIGNES DE CARNESTOLTES

Els nens i nenes de sisè ens van preparar unes consignes per celebrar el carnestoltes. Dijous dia 11 vam portar 
roba gran i ens va agradar molt. Com que anàvem d’excursió, la vam deixar a l’escola. 
El divendres dia 12 vam venir disfressats i disfressades. Uns van venir de Star Wars, uns altres de Superherois, 
altres de Ladybug... va ser molt divertit!
El dimarts dia 16 vam portar pijama i pentinat divertit (cresta, cuetes...). 
Dimecres dia 17 vam anar vestits amb roba negra i amb ulleres o barret.
Ens ho vam passar molt bé!

Alumnes de 3r
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EDUCACIÓ

Escola

Sortida a Sant Andreu Salou

Aquest Dijous Gras ha sigut un Dijous Gras diferent. 
Els altres anys fèiem la berenada a la Pineda del 
nostre poble. Aquest curs, com que no podem 
fer excursions amb autocar, fem caminades pels 
entorns. 
El dijous 11 de febrer els nens i nenes de Cicle Mitjà 
vam anar caminant fins a Sant Andreu Salou. 
Ens vam trobar un riu, el Benaula. Per creuar-lo ens 
vam treure les sabates i els mitjons. Va ser molt 
divertit! L’aigua estava molt fresqueta!
Un cop arribats a Sant Andreu, vam esmorzar i vam jugar una estona.
De tornada ens vam aturar en una zona boscosa on vam poder jugar, córrer, fer cabanes, dinar...
Després, vam seguir caminant fins a arribar a l’escola. Vam jugar a uns jocs de taula per descansar una estoneta.
Us recomanem aquesta sortida. Ens va agradar molt!

Alumnes de 4t A
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Sortida de Dijous Gras

El dijous gras 11 de febrer de 2021, els i les alumnes de 
cicle mitjà vam fer una sortida a Sant Andreu Salou.
Mentre caminàvem, vam trobar la riera Benaula. Per 
travessar-la, ens vam haver de treure les sabates i els 
mitjons. L’aigua estava molt freda i alguns ens vàrem 
mullar els pantalons. 
Després de travessar la riera ens vam eixugar els peus 
amb una petita tovallola. 
Una vegada a Sant Andreu Salou vam esmorzar en una pista i vam 
jugar una estona.
A continuació, vam seguir caminant en direcció cap a un bosc a prop 
de Franciac. Abans d’arribar, vam travessar una altra vegada la riera 
Benaula i també la via del tren. 
Una vegada al bosc, els de 4t B, vam veure una cabanya feta per uns 
alumnes de la nostra escola. Seguidament, cadascú va dinar guardant 
la distància per culpa del SARS-CoV-2. Vam jugar una estona més. 
Pel camí de tornada a l’escola vam veure una llebre o conill. 
Finalment vam arribar a l’escola i les mestres ens van dir que havíem 
fet més de 12 km. Una vegada a dins la nostra classe, ens vam aseure 
tots perquè estàvem molt cansats i cansades de tant caminar i jugar. 
Va ser molt divertit!!!

Alumnes de 4t B 
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El dijous 18 de març vàrem tenir 
una sessió molt especial, ja que ens 
va visitar l’escriptora mataronina 
Care Santos.

La Care és una de les escriptores 
més llegides i venudes, ha guanyat 
nombrosos premis de literatura 
infantil, juvenil i d’adults i ha estat 
traduïda a 23 idiomes.

Vàrem parlar del seu darrer llibre 
“Seguiré els teus passos”, un 
llibre que ens fa reflexionar sobre 
què fem amb el passat i amb la 
memòria, recordar o oblidar?

Va ser molt interessant saber com treballava les seves obres, quines rutines seguia, com treballava els temes 
o com era el procés de revisió de l’obra.

Hora i mitja de bonica conversa literària que va agradar molt als assistents. Des d’aquí volem donar les gràcies 
a la Care per la seva predisposició a venir, ja que arran de la pandèmia la trobada es va anar posposant des 
del passat novembre.

I finalment voldríem donar les gràcies a la Institució de les Lletres Catalanes i al seu programa “Lletres en Viu” 
que anualment permet sol·licitar la visita d’un escriptor totalment subvencionat. 

Aquest trimestre hem seguit fent lots temàtics per a la llar 
d’infants com ara llibres sobre el carnestoltes, la primavera 
i Sant Jordi.

També hem fet lots temàtics sobre els cargols, les papallones 
i les marietes a les classes de P3, P4 i P5 de l’escola.

Club de lectura d’adults

Lots temàtics

Pròximes trobades:

8 d’abril a les 21:00 h
“La germandat del raïm”, de John Fante.

20 de maig a les 21:00 h
“Ensayo sobre la ceguera”, de José Saramago.

Biblioteca
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Gràcies al suport de la ciutadania, la proposta 
de 4.000 € per a la compra de llibres per a la 
biblioteca va ser la segona més votada dels 
passats pressupostos participatius.

Amb aquests diners s’han pogut adquirir més 
de 300 llibres, especialment llibres per a infants 
de totes les edats, llibres de literatura juvenil, 
novetats d’adults i llibres per a estudiar l’ACTIC, 
d’oposicions o de creixement personal.

Després de la cancel·lació de l’edició passada a causa de la COVID-19, enguany arribem a la XVIIa edició del 
Concurs Literari de Narració Curta. Com sempre hi ha quatre categories: Infantil A (3r i 4t de primària), Infantil 
B (5è i 6è de primària), Juvenil i Adults. 

La data límit per entregar els escrits era el 26 de març i l’entrega tindrà lloc el 29 d’abril a les 19 h, tot i que 
aquest any serà un acte d’entrega adaptat a la situació actual de pandèmia.

Pressupostos participatius

Concurs literari
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Els contes del bibliotecari amb el seu gat varen arribar al programa Zona 
Zapping de TV3 el passat 27 de febrer.

Recordeu que al canal de Youtube “biblioteca riudellots” hi trobareu un 
munt de contes.

Contes de la biblioteca

Biblioteca

Taller de banderoles. El 5 de febrer vàrem penjar al nostre canal de 
YouTube el vídeo de com fer aquesta original banderola que, prè-
viament, els inscrits havien passat a recollir per la biblioteca. Ens 
vàrem alegrar molt de l’èxit, ja que s’hi varen apuntar 25 nens/es i 
una desena més varen quedar en reserva. Mireu quines creacions 
tan maques varen fer aquests petits artistes. 

Club de lectura infan-
tils. Al gener vàrem 
iniciar els clubs de 
lectura infantils “Pre-
mi Atrapallibres” 
amb les classes de 4t 
A, 4t B, 5è, 6è A i 6è 
B. A causa de les res-
triccions, les primeres 
trobades varen ser 
virtuals i les darreres 
fetes al març ja han 
estat presencials.

Visites escolars. Al febrer ens varen visitar els alumnes d’educació 
infantil i cicle inicial de l’escola i els vàrem explicar molts contes.

Activitats realitzades
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Hora del conte a l’escola. El 5 març vàrem fer l’espectacle “Iogacon-
tes” de Sílvia Martínez a les classes de P3, P4 i P5. S’ho van passar 
molt bé escoltant el conte i fent postures de ioga. Vàrem acabar la 
sessió fent relaxació, que sempre va bé!

Taller. El divendres 12 de març vàrem reprendre les activitats presencials a la biblioteca fent-hi el taller de “Punts de llibre al forn” de 
Creativa. El taller va ser un èxit amb 30 nens inscrits d’entre 3 i 10 anys, havent de fer dos torns. Cada nen va poder fer un original punt de 
llibre que després va coure en un forn especial i va poder acabar de decorar el seu punt.

Curs de robòtic. Els dies 4, 11 i 18 de març vàrem fer un curs de 
robòtica a càrrec d’Innova’t Educació. Era un curs destinat a nens 
d’entre 9 i 12 anys i varen aprendre a construir i programar un 
robot Lego Mindstorms Ev3.

Hora del conte. El 19 de març vàrem fer el conte 0-3 anys “On és la 
mama” d’Olga Cercós a la Sala Polivalent. El conte estava ple amb 
20 nens apuntats. L’Olga els va explicar el conte que havia escrit 
ella, després va donar consells als pares sobre com explicar-los 
contes des de ben petits, i finalment tots els infants es varen poder 
endur el conte explicat de regal!
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Biblioteca

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

ABRIL

16 d’abril a les 17:30 h

“Planetari familiar”, de CelObert.

Per a tots els públics.

29 d’abril a les 19:00 h

Entrega de premis del Concurs Literari de Narració 
Curta. Lloc a determinar.

30 d’abril a les 17:30 h

Hora del conte en anglès, de Kids&Us de Cassà de 
la Selva.

Recomanat de 3 a 8 anys.

MAIG

6 de maig a les 10:00 h

Hora del conte 0-3 anys: “Contes i tresors per a 
nadons” d’Alma i la mar de contes.

7 de maig a les 17:30 h

Taller: “Toca-toca: fauna salvatge” de Bioeduca.

Per a tots els públics.

14 de maig a les 17:30 h

Hora del conte: “Diverticontes” amb David Planas.

Recomanat de 3 a 8 anys.

21 demaig a les 17:30 h

Màgia familiar, a càrrec de Vilobí Màgics.

Per a tots els públics

28 de maig a les 17:30 h

Titelles: “Ai, la Farina!”, de Pengim Penjam.

Per a tots els públics.

JUNY

4 de juny a les 17:30 h

Hora del conte: “Pols màgica” amb ClinClonClown.

Recomanat de 3 a 8 anys.

11 de juny a les 17:30 h

Taller: “Fem joies” amb Tacte Joiers.

Recomanat de 3 a 10 anys.

JULIOL

9 de juliol a les 18:00 h

Hora del conte a la piscina municipal: “Contes a la 
tovallola” de La Minúscula.

Recomanat de 3 a 8 anys.

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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Espai jove
Des de l’Espai Jove, continuem fent tot allò que ens és permès en cada moment 
per tal de mantenir-nos al servei de les persones joves de Riudellots. 

Actualment l’Espai Jove està obert cada tarda de dilluns a divendres de 4 h a 8 h i es fan activitats restringides, 
seguint les mesures de protecció de la COVID-19. Com que la situació i les mesures canvien molt ràpidament, 
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. 

Aquest mes de març hem finalitzat el projecte de coaching per a joves, que s’ha estat realitzant a l’Espai Jove 
amb el finançament de Dipsalut a través del projecte de Benestar i Comunitat. En coordinació amb l’Institut 
de Cassà i amb la Taula de Benestar i Comunitat de Riudellots, s’han detectat persones joves que necessitaven 
una orientació i acompanyament en temes diversos, i se’ls ha atès individualment en sessions de coaching 
impartides per un professional. D’aquesta manera s’ha donat suport a joves que viuen situacions complexes 
o bé que necessitaven acompanyament per a moments de canvis. 

Durant els mesos de febrer i març s’han realitzat també diversos tallers sobre els canvis en l’adolescència per 
a l’alumnat de 6è a l’Escola de Riudellots, a càrrec de la psicòloga especialitzada en sexualitat Anna Salvia.

A més, continuem amb el Club de Lectura Juvenil, que organitzem conjuntament amb la Biblioteca. De 
moment, hem fet diverses trobades virtuals per comentar els llibres que hem llegit i esperem poder tornar a 
fer trobades presencials ben aviat! 

I per als mesos de març i abril, l’Ajuntament de Riudellots, conjuntament amb altres municipis de la comarca, 
ha organitzat un curs de monitor/a de lleure. El curs l’imparteix en línia la Fundació Pere Tarrés i l’Ajuntament 
n’ofereix unes places subvencionades per a persones joves empadronades a Riudellots que tinguin entre 18 i 
29 anys, per facilitar que puguin obtenir el títol de monitor/a de lleure.



26

Casal de jubilats
Totes les nostres activitats segueixen suspeses per les restriccions de la pandèmia que ens marca el govern. 
Sembla que en general anem una mica més bé. Si és possible, passat Setmana Santa, a primers d’abril podríem 
tornar a començar amb el manteniment físic que tant necessitem per la nostra salut, això és el que voldríem 
fer, tot depèn del comportament de la gent en els dies d’aquestes festes de Setmana Santa i si la pandèmia 
queda controlada per les vacunes. És tot el que podem dir. 

Confiem que en els pròxims mesos tinguem bones notícies i ensenyar-vos fotos de les nostres activitats. Que 
tingueu tots bona salut i a reveure.
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Les Veus del Cric
ENTITATS

Entrevista a la Directora de la Coral Les Veus del Cric

Hola Anna, no ets de Riudellots tu, oi?
Hola a tots i totes les lectores. Jo sóc nascuda a Manresa, però 
ja fa més de vuit anys que visc a Santa Coloma de Farners i em 
sento Selvatana de ple.
Quant temps fa que dirigeixes aquesta coral? 
Des del gener de 2019. Em van trucar per a fer una cantada a la 
Fiporc el mes següent i tot i no tenir gaire temps de marge, ens 
en vàrem sortir!
Havies format part d’alguna altra coral abans com a cantant 
o bé com a directora? 
Sí, com a cantant, des de ben petita ja vaig formar part de diferents 
corals a Manresa. També vaig estar al Cor Jove de l’Orfeó Català 
un temps. I com a directora, estava dirigint la Coral Nostra Llar de 
Santa Coloma i la Coral Cantaires d’Albini de Vilobí.
Toques algun instrument musical? 
Si, el meu instrument musical principal és la flauta, però també 
jugo amb la guitarra, el clarinet, una mica el piano, i una miqueta 
alguns instruments de percussió.
Quins tipus de música t’agrada més a tu? 
Aquesta pregunta és molt difícil de respondre, doncs jo no sóc racista amb la música. Penso que qualsevol 
peça musical o cançó té el seu moment i lloc adequat per a ser-ne gaudida. Però si he de triar potser em 
quedaria amb el que s’anomena música clàssica.
Quin és el teu cantant preferit?
Segurament, Dominique Visse, però com deia abans la música té molts estils i probablement no faig justícia 
amb altres cantants que també m’agraden molt.
Què opines de la coral de Riudellots? 
És una coral amb molta empenta. És de les poques corals que en aquest temps de covid-19 ha tingut la valentia 
i la voluntat de seguir assajant, malgrat les circumstàncies. Ens hem anat adaptant al que se’ns permetia fer 
segons les normes restrictives. Els cantaires havien de cantar molt separats l’un de l’altre i això dificultava que 
es poguessin escoltar bé entre ells. Però així i tot, vàrem poder fer un petit concert de Nadal. Jo me’n sento 
molt orgullosa.
Què hi canviaries? 
Està molt bé tal com està. És una coral en què l’objectiu principal és cantar junts i passar una bona estona. I 
quan tenim un repertori que ens queda prou digne, l’oferim al públic que normalment es mostra molt agraït.
Li veus futur?
Si, sempre que nous cantaires s’animin a participar-hi. Faig una crida des d’aquí a venir a cantar amb nosaltres, 
o com a mínim, a provar-ho!
A més de la música, quines altres aficions tens? 
M’agrada molt cuidar les plantes que tinc a casa i sortir a caminar per la muntanya.

Moltes gràcies Anna per haver-nos dedicat una mica del teu temps i esperem poder gaudir durant molts anys 
de la teva companyia i dedicació.

Moltes gràcies a vosaltres. Jo també espero anar fent anys al vostre costat.
Rosa Maynau
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Esplai La Petjada
ENTITATS

L’Esplai de Riudellots de la Selva

Hola, famílies! 

Ens omple d’orgull poder explicar que tot i la pandèmia que 
estem vivint l’esplai no s’ha aturat i esperem que mai ho faci. 

Hem estat gairebé dos mesos sense poder fer esplai presencial, 
però gràcies a l’equip de monitores, a les famílies i als infants 
hem aconseguit seguir endavant. A més, no hem anul·lat cap 
dels dies del trimestre que havíem anunciat en un inici, ja que 
hem buscat alternatives per fer virtualment o individualment. 

Ara més que mai hem de defensar la importància de l’educació 
en el lleure la qual va molt més enllà de fer jocs i activitats 
durant el temps lliure dels infants. 

L’educació en el lleure permet que l’infant aprengui i adquireixi 
competències i habilitats de forma activa i social. És una 
educació que ensenya de forma dinàmica i divertida mentre 
els infants interactuen i conviuen lliurement entre ells/es i amb 
l’entorn. 

També, voldríem agrair la rebuda i la participació que va tenir 
la Gimcana per la Marató com a proposta alternativa per a la 
Quina. Gràcies als participants vam poder destinar 159 € a la 
investigació per la COVID-19. 

Per acabar, volem fer-vos arribar totes les nostres forces i 
energies per seguir lluitant i treballant per a un futur millor. 

Estem esperançades perquè aviat 
tornem a la normalitat i gaudim 
del que tant ens agrada que és el 
lleure. 

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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El Lliri Blau
Seguim amb il·lusió i esperança

En el Lliri Blau hem començat l’any 2021 
amb moltes ganes de fer coses, amb 
molta il·lusió i esperança que sigui un 
any diferent i molt millor de l’anterior. 

La Covid-19 ens va obligar a parar 
l’activitat durant moltes setmanes, però 
a mesura que ens ha estat possible, hem 
anat reprenent activitats, adaptant-les a 
les situacions i realitats de cada moment. 
Dia rere dia portem a terme activitats 
amb la màxima normalitat possible 
i també intentem no saltar-nos cap 
celebració o esdeveniment assenyalat! 

Fa poc va ser el carnestoltes, ja tenim 
l’inici de la primavera a tocar, Setmana 
Santa i al cap de res, Sant Jordi. Els dies 
i els mesos passen corrent i nosaltres, 
en el Lliri Blau, volem passar-los bé, amb 
alegria, il·lusió i bones sensacions. 

Aquest any el Carnestoltes s’ha celebrat 
de manera diferent al que estem 
acostumats, però el més important 
és que l’hem pogut celebrar! No ens 
vam disfressar perquè a la majoria 
no en venia de gust, però ens ho vam 
passar igualment de bé preparant unes 
boniques agulles de pit amb pasta de 
paper. 

També hem preparat amb molta il·lusió la decoració del centre per donar la benvinguda a la primavera. 
Tothom qui ha volgut ha pintat, retallat, donat forma o enganxat els diferents elements decoratius. I tenint en 
compte les restriccions per accedir al centre, hem col·locat molts elements en espais visibles des de l’exterior 
perquè tothom pugui veure el que hem fet. 

Per Setmana Santa normalment preparàvem ous de Pasqua de xocolata que després ens emportàvem a casa. 
Això ara no és possible, però hem trobat una alternativa. Substituirem la xocolata per la glicerina! Ens ho 
passarem igual de bé preparant i decorant els ous. L’única diferència és que no ens els podrem menjar! 

Com veieu, ens adaptem a la situació que estem vivint, però no ens aturem. Anem incorporant activitats noves 
o diferents de les que fem habitualment per tal de donar un puntet d’aire fresc en el nostre dia a dia al centre 
de serveis.

Companys i companyes del Lliri Blau
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Riudellots Comerç

Hem REGALAT 1.000 euros! 
Elisabeth Herrera, Autoescola Lia 

Isabel Collado, Carnisseria J. Güell 

Elisabeth Palomeras, Clínica Dental Moralejo

Gràcia Linares, Escola de Dansa Elena 

Emma Rodríguez, Forn Sant Cristòfol 

Gema Vigueras, Garatge Esgleyes 

Pere Berdaguer, Glu-Gluts Café - Bar Musical 

Núria Subirana, Instal·lacions Martí Duran 

F. Freixas Paradeda, L’Aula

Iolanda Cullell, L’Estanc

Mar Pérez, Like a Dream 

Anna M. Llorente, Marta Argemí Perruqueria 

Manel Llopis, Nova Perruqueria - Saló de Bellesa 

Rosa Rabasedas, Novavenda Júlia

Joan Albareda, Pastisseria Noguera 

Anna Jiménez, Peixos Nuri 

Maria Turon, Perruqueria Pilar 

Leandre Ozorio, Restaurant Les Oliveres 

Anna Martínez, Serveis Panella 

Núria Lorenzo, SG2 Fisioteràpia

MOLTES FELICITATS A TOTHOM!!

ENTITATS

Comprar a Riudellots té PREMI
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ENTITATS

Què és la vacuna contra la COVID-19? Per què ens hem de vacunar?

La vacunació té com a objectiu arribar a la immunitat 
de grup, la qual cosa és fonamental per minimitzar 
els efectes de la pandèmia; quan una part de la 
població ja té els anticossos proporcionats per la 
vacuna, el virus queda bloquejat i disminueixen la 
seva propagació i els contagis.

La pandèmia de la COVID-19 està generant 
costos humans i econòmics globalment. És per 
això que el desenvolupament de les vacunes per 
poder controlar la pandèmia ha estat un repte 
mundial que ha tingut una resposta internacional 
organitzada i eficaç sense precedents, i és per això 
que s’ha aconseguit amb tan poc temps.

La vacuna contra la COVID-19 és el punt final 
d’un llarg procés científic. Durant aquests darrers 
mesos, més de 250 grups científics i de recerca 
a escala global han participat coordinadament 
per desenvolupar la vacuna contra la COVID-19. 
Aquesta, com qualsevol altra vacuna, pretén 
generar anticossos a la persona a qui s’administra, 
per protegir-la del virus i de la seva malaltia.

CAP Cassà de la Selva

6 RAONS PER VACUNAR-ME:

     
EFECTIVITAT:

Des que van sorgir, les vacunes han estat una 
de les eines més efectives a l’hora de prevenir 
malalties. Protegeixen, augmenten l’esperança de 
vida i salven cada any entre 2 i 3 milions de vides a 
nivell mundial, xifra que equival a tota la població 
de la ciutat de Barcelona. (Referència: https://
www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/
immunizationcoverage).

És la manera d’avançar i fer front a la COVID-19. 
Actualment, esdevé l’eina principal per tal de lluitar 
contra la pandèmia, sempre mantenint les mesures 
bàsiques de prevenció: mans, mascareta, distància i 
ventilació.

SEGURETAT:

Ha estat possible gràcies a la cooperació intensiva 
entre universitats, centres de recerca, comunitat 
científica, organismes internacionals i governs de tot 
el món. L’elevada inversió pública i privada pel que 
fa a recursos humans i econòmics ha estat decisiva. 
Els organismes i les entitats que controlen, aproven i 
regulen la vacuna i els medicaments han treballat amb 
gran responsabilitat i exigència per proporcionar una 
vacuna segura i efectiva per al conjunt de la població. 
En el cas de les vacunes que s’aplicaran a Catalunya, 
han estat aprovades i tenen el vistiplau d’organismes i 
entitats internacionals com l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) o l’Agència Europea del Medicament.

BAIXADA DE LA PRESSIÓ ASSISTENCIAL:

En disminuir els contagis, baixarà la pressió cap al 
sistema de salut, ja que minimitzarà les conseqüències 
de la malaltia en l’àmbit assistencial: menys visites 
mèdiques i ingressos associats a la COVID-19, menys 
equips d’UCI dedicats a pacients COVID-19, etc.
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IMPACTE EN L’ÀMBIT SOCIOECONÒMIC: 

Tindrà un impacte positiu a l’economia, i podrem tornar gradualment a la normalitat en totes les dimensions 
de la vida. Entre altres coses, les diferents activitats econòmiques podran desenvolupar-se cada cop amb 
menys restriccions a mesures que es va avançant en la distribució i aplicació de la vacuna.

CORRESPONSABILITAT:

Vacunar-se és un acte individual, però amb un gran impacte positiu en l’àmbit social i en l’econòmic. La 
vacunació, així, també esdevé una acció responsable i solidària cap a la població i el nostre entorn més proper.

IMMUNITAT DE GRUP:

 La immunitat de grup s’aconseguirà quan una gran part de la població estigui vacunada. Com més persones 
s’hagin vacunat, més dificultats tindrà el virus a l’hora de propagar-se i disminuirà la seva velocitat de 
transmissió.

Equip d’Infermeria d’ABS Cassà de la Selva
(Informació extreta de canalsalut/gencat.cat)
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Eleccions 14-F: resultat històric de l’independentisme

Les passades eleccions al Parlament 
de Catalunya van suposar un resultat 
històric per l’independentisme, 
superant per primer cop el llindar 
del 50 %. Malgrat no deixar de sentir 
la cantarella de l’aparell de l’Estat 
espanyol, que fa anys que prediu el 
desinflament de l’independentisme, 
el cert és que aquest no ha parat de 
sumar i d’incrementar els resultats.

A nivell de Catalunya, el moviment 
independentista va obtenir 
74 escons, i un 52 % dels vots, 
resultats mai obtinguts fins 
ara. Des de l’Assemblea, doncs, 
confiem en la responsabilitat dels 
partits independentistes; tenim la 
legitimitat per fer la independència. 
Malgrat la repressió, el desànim i la pandèmia, hem aconseguit superar el 50 % dels vots, una de les fites que 
l’Assemblea va fixar al seu full de ruta fa dos anys.

A Riudellots, els resultats també han sigut aclaparadors, amb gairebé un 80 % de vot independentista. 
Comptant dins el bloc del “no” totes les formacions que no s’han pronunciat, i també els vots en blanc, el 
percentatge de vot independentista és del 79,72 %, un 2,36 % més que a les eleccions del 2017. Tanmateix, el 
nombre absolut de vots s’ha vist reduït per culpa de la pandèmia, que ha fet baixar la participació en gairebé 
un 20 %.

El poble ha votat, i ara és l’hora que els partits independentistes estiguin a l’altura. Som al vostre costat!

Col·laboració amb Òmnium: signatures per l’amnistia

Segurament és prou coneguda la campanya d’Òmnium per recollir signatures a favor de l’amnistia. En els 
darrers anys, segons l’entitat, l’entesa entre Catalunya i l’Estat espanyol ha viscut un dels períodes més 
complexos de la història. La judicialització del conflicte polític plasmada en l’empresonament per sedició de 
nou líders socials i polítics, l’exili i l’obertura de més d’un miler de causes judicials contra ciutadans del nostre 
país han dut a l’agudització d’un conflicte, ja de per si complex.

Catalunya és una societat democràtica, i la defensa dels drets i les llibertats no constitueix cap risc per a la 
convivència, sinó una eina imprescindible per avançar i fer realitat els grans consensos que cohesionen la 
societat. Un país plural que, en moments difícils, ha estat capaç de trobar punts en comú, dins la diversitat, per 
fer possible el progrés social i econòmic.

Davant d’aquest conflicte polític, es creu imprescindible que s’anul·lin totes les causes obertes arran de la 
judicialització del procés sobiranista. Cal, diuen, que el conflicte torni al terreny de la política, d’on no hauria 

Riudellots decideix
ENTITATS

Gràfic mostrant els resultats a Riudellots de les eleccions al Parlament de Catalunya 
del febrer del 2021 (font: CCMA i VilaWeb).
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hagut de sortir mai, i s’han de trobar els mecanismes necessaris perquè els ciutadans de Catalunya puguin 
decidir lliurement el seu futur polític. És per aquest motiu que es demana l’amnistia per a totes les persones 
perseguides judicialment arran de l’anomenat “procés sobiranista”, entenent-ho com a un pas imprescindible 
per enfortir l’aposta pel diàleg.

Segons l’entitat, l’amnistia i l’autodeterminació són el gran consens de país, i també l’única via per resoldre 
el problema polític entre Catalunya i l’Estat; és el clam transversal. Asseguren que l’amnistia és l’única eina 
col·lectiva que beneficia totes les persones represaliades per l’Estat espanyol amb causes obertes —presos 
polítics, exiliats i persones actualment investigades o condemnades— per actes d’intencionalitat política 
realitzats des de la consulta del 9-N. De totes maneres, per aconseguir-la cal que el Parlament de Catalunya 
aprovi una proposta de resolució donant-hi suport, cosa que ja ha fet, i que el Congrés dels Diputats l’aprovi i 
faci aplicar la llei.

Tot i que el posicionament de l’Assemblea és un punt crític, o més aviat escèptic, en el fet que la cambra 
espanyola es digni ni tan sols a debatre-ho (de fet, ja s’hi ha manifestat en contra), i s’aposta per la via unilateral 
després de veure la incapacitat per dialogar de l’Estat espanyol, des de la nostra entitat hem volgut col·laborar-
hi perquè quan els partits catalans portin la Llei d’Amnistia al Congrés dels Diputats per al seu debat i aprovació, 
ho facin amb tota la força i el suport de la societat civil catalana. Un cop més.

Per aquest motiu, els passats 20 i 21 de febrer vam col·laborar amb Òmnium per fer una recollida de signatures 
a la pista poliesportiva de Riudellots, sumant-nos així a altres pobles que ja ho havien fet, i a molts altres que 
ho van fer posteriorment.

Dos moments de la recollida de signatures a Riudellots a favor de l’amnistia en col·laboració amb Òmnium (font: Lluís Barnés i Carles 
Peradalta).

28-F: manifestació per un govern independentista, som el 52 %!

L’Assemblea es va mobilitzar el passat diumenge 28 de febrer per demanar un govern de concentració 
independentista que afronti la urgència social i nacional en què està immers el país. Al voltant de 10.000 
persones van omplir la plaça Catalunya de Barcelona per valorar el 52 % de vot directe a candidatures 
independentistes i demanar sentit d’estat a ERC, Junts i CUP-Guanyem.

En el marc d’aquesta concentració, l’Assemblea va publicar un manifest, que en el moment de fer la manifestació 
ja havia recollit més de 15.000 signatures, i que va ser llegit el mateix dia per deu de les entitats que s’hi van 
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ENTITATS

Riudellots decideixRiudellots decideix
adherir. En aquest document, l’entitat explica que “només un govern de concentració nacional permetrà fer 
front als continus atacs de l’Estat espanyol a tots els fronts: judicial, polític, financer i de retallada de drets civils 
i socials”.

La lectura del manifest va anar seguida del discurs de la presidenta de l’Assemblea. Elisenda Paluzie va voler 
deixar clar que “som majoria política i social, i hem tornat a guanyar, com ja vam guanyar l’1 d’octubre. 
Aquest moviment té unes bases sòlides i fidels que no fallen mai”. Paluzie va afegir que el 52 % dels vots 
independentistes ens torna “a legitimar internament i externament”.

Ens hem de preparar, doncs, per a un nou exercici real de l’autodeterminació, que implicarà una confrontació 
des de la desobediència institucional i civil, i que ha d’acabar amb una proclamació d’independència que, 
aquest cop sí, ens porti a la República Catalana.

Necessitem un govern alineat amb el consum sobirà i que desplegui la sobirania fiscal. Un govern que 
preservi l’ordre públic sense vulnerar 
drets i que promogui la llengua 
catalana. En definitiva, un govern que 
exerceixi la seva sobirania per sobre 
de les institucions del sistema judicial 
espanyol.

Demanem a les forces independentistes 
que no desaprofitin aquests resultats 
electorals. Els vots de la gent els han 
tornat a donar una oportunitat per 
liderar el camí a la llibertat.

Participants en la manifestació celebrada a la plaça Catalunya de Barcelona el passat 28 de febrer per demanar un 
govern independentista (font: betevé i ANC).
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Fem Sobirania Fiscal (jo pago a Catalunya)

Aprofitant que s’acosta el període per presentar la declaració de renda, voldríem fer un recordatori d’aquesta 
campanya de l’Assemblea.

Què és la sobirania fiscal?

La Sobirania Fiscal és una acció d’apoderament ciutadà que consisteix a pagar els nostres impostos, 
habitualment recaptats per la hisenda espanyola, a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Per què he de fer sobirania fiscal?

És important fer Sobirania Fiscal per situar el Govern en una posició de força de cara a la ruptura amb l’Estat 
espanyol. Actualment la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les catalanes i els 
catalans.

Qui pot fer sobirania fiscal?

La Sobirania Fiscal la poden exercir tant les persones físiques (autònoms, persones assalariades) com les 
persones jurídiques (empreses, entitats, sindicats, patronals, partits polítics, administracions públiques...), 
sempre en cas que s’hagi de pagar.

Quins impostos es poden liquidar a l’ATC?

Tots aquells impostos que es paguen directament a l’Agència Tributària espanyola, com ara l’IVA, l’IRPF o 
l’Impost de societats, així com la declaració de la renda i patrimoni, si surten a pagar.

Com es fa la sobirania fiscal?

Es poden consultar els senzills passos a l’apartat de “preguntes freqüents (FAQs)” de la pàgina web 
sobiraniafiscal.assemblea.cat.

Quan s’ha d’efectuar l’ingrés?

Per una bona gestió de l’Agència Tributària de Catalunya, et recomanem realitzar l’ingrés, com a molt tard, deu 
dies abans de la finalització del termini de la seva presentació.

És legal pagar els impostos a l’ATC?

Sí, perquè pagant els impostos a l’ATC ja estàs complint amb la teva obligació tributària.

Gràfic de recaptació d’impostos, taxes i cotitzacions a Catalunya el 2018 (font: ANC).
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ENTITATS

Comissió de festes
Veïns i veïnes de Riudellots,

Des de la Comissió de Festes de Riudellots us volem anunciar que malgrat les circumstàncies que tots hem 
viscut aquest passat 2020 i que, desafortunadament, seguim vivint, SEGUIM i SEGUIREM AQUÍ! 

Ara que s’acosta el bon temps, que hi ha vacuna i tenim més informació d’aquest maleït ‘bitxo’, tenim 
l’esperança, alegria i il·lusió de poder organitzar diferents activitats per tots vosaltres i fer-vos sortir de casa, 
perquè junts puguem seguir fent poble i celebrar sempre que seguim aquí, més forts que abans i amb més 
ganes que mai de menjar-nos la vida. Ep! Això sí, sempre respectant les mesures de seguretat i la normativa 
dictada per les autoritats que hi hagi vigent en tot moment.  

Aquest any hem començat 
celebrant el Carnestoltes! I tot 
i que no s’ha pogut fer una 
rua pels carrers ni menjar una 
bona xocolatada tots junts, vam 
creure necessari començar a 
escalfar motors i treure’ns la 
vergonya de sobre. Gràcies a 
la reina Carnestoltes i als 
voluntaris de la Comissió de 
Festes, que ens van anar guiant 
i amenitzant la setmana vam 
aconseguir que els més atrevits i 
atrevides participessin al concurs 
de disfresses que es va celebrar 
a través del nostre compte 
d’Instagram.  Els guanyadors/
es  han estat: l’Hugo i la Maria 
Jiménez Rojas en la categoria de 
disfressa en família, Jordi Gironés 
com a disfressa individual més 
original i la Rocío Heredia Cuenca 
pel vídeo més divertit.

Atenció! Si encara no ho feu, 
us animem a que ens seguiu a 
Instagram o Facebook, on us 
mantindrem informats de tot el 
que s’està coent, de com es pot 
assistir a les activitats i d’on i a 
partir de quan es podrà reservar 
plaça per assistir. Recordeu 
que aquest any els aforaments malauradament hauran de ser limitats i ens sabria molt de greu no poder 
comptar amb vosaltres per no haver estat a temps d’inscriure’s a les activitats, les quals seran, si no totes, 
majoritàriament gratuïtes.  

Com sempre, animar a tothom, joves i adults, a unir-se i formar part de la Comissió de Festes. Som bona gent 
i el més important, junts treballem i col·laborem per dinamitzar i donar vida al nostre estimat poble! No t’ho 
pensis més i prova-ho!

Entrega de premis del Carnaval 2021, als tres premiats per les categories.

Hugo i Maria Jiménez - Els Elfos Marc Gironès - Marshmallow Rocío Heredia -
Princesa Vaiana
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QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE?
- HI HAURÀ AFORAMENT LIMITAT 
- HAURE DE RESERVAR ANTICIPADAMENT LA MEVA PLAÇA
- HAURÉ DE COL·LABORAR I COMPLIR AMB LA NORMATIVA DE SEGURETAT QUE M'INDIQUIN
- HAURE D'ANAR PREDISPOSAT A PASSAR-M'HO BOMBA!

La programació es pot veure afectada fins últim moment en funció de la
normativa vigent en aquell moment.

L A  C O M I S S I O  D E  F E S T E S  R I U D E L L O T S
Presenta

€

@ F E S T E S R I U D E

C O M I S S I Ó  D E  F E S T E S  D E  R I U D E L L O T S  D E  L A  S E L V A
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