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Tot i la progressiva desescalada de les restriccions que a poc a 
poc ens ha de portar a recuperar la normalitat, aquest any tampoc 
ha sigut possible celebrar la novena edició de FIPORC com tots 
voldríem. Ho hem fet amb un format híbrid que ha servit per no 
perdre l’edició i sobretot per agrair la feina dels voluntaris que 
cada any fan possible la fira.

Malgrat tot, estem convençuts que l’any vinent podrem celebrar 
amb tots vosaltres el desè aniversari de FIPORC, la fira per 
excel·lència del sector del porc a les comarques gironines. 

Tenim moltes ganes de tornar a veure els carrers plens de gent, 
de sentir l’olor de pebre, de brasa, d’embotits... i ja hem començat 
a treballar per a l’edició del 2023.

En aquest nou exemplar del BIM hi trobareu un recull de fotografies 
dels moments viscuts durant la Gala de FIPORC celebrada el 21 
de maig passat i, si encara no heu vist el vídeo de la novena edició, 
també hi trobareu un codi QR per visualitzar-lo. 

Aquest primer semestre de l’any ha vingut marcat per la guerra 
a Ucraïna, que ha sacsejat Europa i ha posat en risc l’estabilitat 
geopolítica del planeta. Des del primer dia el poble de Riudellots 
de la Selva ha mostrat el seu rebuig al conflicte bèl·lic i la seva 
solidaritat cap al poble ucraïnès. Ens hem adherit a la declaració 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa 
d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, hem cedit els 5 habitatges 
socials a famílies ucraïneses que s’han vist obligades a deixar 
el seu país i s’han organitzat nombroses recollides de material 
humanitari. Esperem que totes aquestes famílies puguin retrobar-
se en breu amb els éssers estimats i refer la seva vida al més aviat 
possible.   

Finalment, a les portes de l’estiu i l’arribada de la calor, voldríem 
recordar-vos la necessitat d’extremar les precaucions per evitar 
qualsevol incendi agrícola o forestal. Us recordem que des del 
passat 15 de març i fins al 15 d’octubre, no es pot encendre 
foc i que, en cas de detectar conductes negligents o veure una 
columna de fum, cal trucar de seguida al 112. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Montserrat Roura i Massaneda
Alcadessa de Riudellots de la Selva

Ducform SA
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En aquest escrit us fem esment de les 
activitats i els cursos programats a la Casa 
de Cultura de Riudellots que s’han dut a 
terme al llarg del segon trimestre d’aquest 
curs:

• Respecte de l’àrea d’idiomes, continuem 
amb els dos cursos presencials per a 
l’aprenentatge de la llengua anglesa, el 
de nivell pre-intermediate  i el de nivell 
intermediate, que es van iniciar a l’octubre.

• De cuina, s’han fet tres sessions 
temàtiques amb la formadora Nuri Lladó. 
Al mes de gener, el 27 de gener, Cuina lleugera: després de les festes en què fem menges més elaborades, 
es va voler dedicar una sessió a un tipus de cuina d’elaboració fàcil i més lleugera de digerir; els plats cuinats 
en aquesta sessió van ser una crema de pastanaga amb cúrcuma, un arròs amb cloïsses i un bacallà amb 
col i patates, tot deliciós! El 10 de febrer, 
Cuina de carmanyola: es va ensenyar a 
elaborar tres plats ideals per a les persones 
que s’han d’emportar el menjar fora de casa, 
com una amanida de llegums, uns pernilets 
de pollastre i hamburgueses de salmó 
amb verdures. I el 10 de març, la darrera 
del trimestre, Cuina d’arrossos, en què es 
van cuinar tres receptes diferents: un arròs 
caldós, una paella de bacallà i un risotto, tot 
per llepar-se els dits!

• A finals de gener, vam comptar amb una 
nova edició del curs d’higiene alimentària, 
de 4 hores de durada, en què s’analitza els 
aspectes de la higiene alimentària que ha 
de conèixer el personal responsable de la 
manipulació d’aliments. Un cop acabada 
la formació se’ls entrega un certificat que 
acredita aquesta formació. En aquest curs,  
gran part dels participants van ser voluntaris 
de Fiporc.

• En l’àrea de les TIC (tecnologies de la 
informació i de la comunicació), s’ha fet el 
curs d’informàtica i Internet, de 15 hores de 
durada, repartides en sessions d’hora i mitja 
tots els dimarts des del mes de gener fins al 

Casa de Cultura
Cursos del segon trimestre

Una imatge de la sessió del mes de febrer, Cuina de carmanyola.

Foto d’una de les sessions del curs d’higiene alimentària del mes de gener.

Foto d’una de les primeres sessions del curs d’informàtica i Internet del 
segon trimestre.
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març. El grup de participants el formaven 
alumnes del curs del primer trimestre que 
ja s’havien iniciat al món de la informàtica 
i Internet i d’altres que es van incorporar al 
grup al segon trimestre. L’objectiu del curs 
va ser aprendre a treballar amb l’ordinador i 
Internet de forma més àgil i segura.

• Amb relació a l’art, al 2 de febrer va tenir 
lloc la xerrada “Com mirar una pintura”, 
amb Raimonda Vidal,  en què se’ns van 
donar uns referents que hem de tenir en 
compte quan observem una pintura. Partint 
des del temps dels egipcis, l’antiga Grècia i 
fins ara, es va mostrar mitjançant diferents 
imatges projectades que en l’art hi ha uns 
aspectes que apareixen constantment, 
com la proporcionalitat, la distribució del 
que es pinta..., tant en el realisme com en 
l’abstracció, és a dir que no es fa ni es crea 
perquè sí, sinó que el que veiem en una 
pintura és quelcom ja treballat i pensat 
abans de pintar-ho.

• Pel que fa al nostre entorn, vam comptar 
el 18 de març amb el taller d’usos de les 
plantes del nostre entorn, on es van explicar 
diferents tipus de plantes que podem 
recol·lectar, les característiques pròpies 
d’aquestes, l’ús que en podem fer i fins i tot 
alguna recepta culinària. I alhora també es 
va elaborar en el mateix taller una crema 
corporal facial que després cada participant  
va endur-se amb un pot per poder-ne fer ús 
per a la cura de la seva pell.

I un cop acabat el segon trimestre ja 
n’encarem un de nou amb noves propostes, 
esperant poder-les dur a terme totes o bé 
quasi totes.

Gràcies a tots per la vostra confiança.

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

Foto de la xerrada “Com mirar una pintura”.

Imatges del taller dusos de les plantes del nostre entorn.
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En aquesta espai us farem esment de les exposicions que hi hagut a la sala 
d’exposicions de la Casa de Cultura de Riudellots des de el mes de desembre 
fins al mes d’abril de 2022.

Sala d’Exposicions

L’exposició del mes de desembre 
de 2021 va ser Dualitat: abstracció 
i emoció, que es va inaugurar el dia 
2 de desembre, primer divendres 
de mes. L’acte d’inauguració va 
ser presentat per la Montserrat 
Roura, alcaldessa de Riudellots, la 
Montserrat Guanter i la M. Dolors 
Noguer, les dues artistes autores 
de les pintures exposades.

La Montserrat Guanter i la M. 
Dolors Noguer pertanyen a un 
col·lectiu artístic anomenat Do-
nes tocades per la lluna, amb una 
densa trajectòria artística.

A Dualitat: abstracció i emoció, 
com ens van explicar les matei-
xes artistes el dia de la inaugu-
ració de l’exposició, cada artista 
empra tècniques diferents; per 
tant, la mostra estava composta 
per  pintures de dos estils ben di-
ferents.

La Montserrat Guanter pinta 
sobre seda amb tintes, cera, 
collage..., i en aquesta exposició 
ens va mostrar amb la seva 
pintura el que ha estat per a ella 
aquest any de neguits i emocions, 
conseqüència de la pandèmia de 
la Covid-19.

I la Dolors Noguer en aquesta 
exposició va presentar pintures 
a l’acrílic sobre fusta o paper, 
majoritàriament i d’estil abstracte.

Desembre de 2022 - Dualitat: abstracció i emoció, de la Montserrat 
Guanter i la M. Dolors Noguer

Imatges del dia de la inauguració de Dualitat: abstracció i emoció, de la Montserrat Guan-
ter i la M. Dolors Noguer, i d’algunes de les pintures exposades. El grup de tres peces és de 
la M. Dolors i el grup de dos, de la Montserrat.



11

La sala d’exposicions de la 
Casa de Cultura Riudellots 
de la Selva va acollir del 14 
de gener al 25 de febrer 
de 2022 l’exposició itine-
rant Català il·lustrat, de la 
dissenyadora gràfica Mar-
ta Montenegro, produïda 
per la Casa de Cultura de 
Girona.

Català il·lustrat mostra 
una sèrie d’il·lustracions 
minimalistes que repre-
senten frases fetes de la 
llengua catalana.

Català il·lustrat va ser 
una exposició molt 
participativa. Tots els 
visitants de l’exposició 
que ho volien podien 
esbrinar quines frases 
fetes il·lustrava cada 
cartell i omplir una butlleta 
amb les solucions per participar en el concurs del CATALÀ IL·LUSTRAT de Riudellots fins al dimarts 14 de febrer.

Al llarg del mes de gener i febrer, entre tots els visitants de l’exposició vam comptar, també, amb els alumnes, 
i les seves tutores, del cicle mitjà, 3r i 4t, i del cicle superior, 5è i 6è, de l’escola de Riudellots de la Selva. A 
cadascun dels grups se’ls va fer una visita guiada a l’exposició i se’ls va explicar l’ús i sentit de les frases fetes i 
alhora com és el procés creatiu d’un cartell com els que formaven part de l’exposició. La visita va finalitzar amb 
un taller en què cada classe per grups ideava el seu cartell a partir d’una frase feta.

I el darrer dia de l’exposició, el divendres 25 de febrer, vam saber els tres guanyadors del concurs del Català 
il·lustrat a Riudellots de la Selva: la Rosa Badosa, la Carme Crehuet i la Margarida Serra. Cadascuna d’elles va 
rebre, de la mà de la Montserrat Roura, l’alcaldessa, a la mateixa sala d’exposicions, una bossa amb el disseny 
del cartell de l’exposició plena de productes locals. Una exquisidesa de regal!

Aquesta exposició ens va mostrar d’una manera divertida i molt atractiva com esbrinar frases fetes per animar-
nos a introduir-les o mantenir-les a les nostres converses diàries. Quan estem amb alguna persona que va 
molt ben vestida li podem dir, per exemple: “Vas de vint-i-un botó”, o quan algú té l’autoritat en un grup o lloc 
de treball podem dir: “És qui talla el bacallà.”

Agraïm a la Casa de Cultura de Girona i a la Marta Montenegro que ens hagin donat l’oportunitat de gaudir de 
Català il·lustrat a Riudellots!

Gener i febrer de 2022 – Català il·lustrat, de Marta Montenegro 

Imatges on veiem el cartell de l’exposició Català Il·lustrat, la vista general de les làmines exposades, 
el dia de l’entrega dels premis als guanyadors del concurs Català il·lustrat a Riudellots i una de les 
visites d’un dels grups de l’escola de Riudellots.

Aquesta exposició es va poder visitar fins el 21 de desembre. També es va poder gaudir de la presència de les 
artistes i el seu guiatge el dia de la inauguració i el diumenge 13 de desembre.  
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Sala d’Exposicions

El primer divendres de març es va inaugurar 
l’exposició Re-vi-fant-me, de Pere Romagós i 
Planas (Isaac d’Aiguaviva).

La inauguració va ser presentada per en Josep 
Lluís Santamaria, 2n tinent d’alcaldessa, la 
Cristina Simon, Dra. en Belles Arts i en Pere 
Romagós (Isaac d’Aiguaviva), el pintor autor 
de l’exposició. I la va concloure en Xavier 
Oliver, company i alumne de Pere Romagós, 
amb una petita cantada de música en directe.

Com va dir a la inauguració el mateix pintor, 
en Pere Romagós, Re-vi-fant-me, a més de 
ser una mostra pictòrica, també és un petit 
homenatge al pintor i mestre Domènech 
Fita, que és qui el va ensenyar a ensenyar, i 
per això en Pere continua amb aquesta tasca 
pedagògica com a professor d’art i també com 
a director de Riud’Art a Riudellots. 

Re-vi-fant-me recollia obres de diferents 
temàtiques, des d’un recull de Menines, 
retrats, paisatges, fins a la maqueta del 
monument que hi ha a Riudellots per als 
donants de sang, del qual en Pere n’és l’autor.

Amb aquesta exposició en Pere Romagós ens va mostrar el procés d’aprendre a pintar, primer començant 
amb el dibuix del cos humà, els paisatges reals..., per després arribar a la interpretació personal de cadascú.

“Revifar, donar vida, fer reviure... Perquè tal vegada viure és escodrinyar els racons del pensament i de l’ànima 
a través de la mirada vitrall que mai retorna buida.” 
                   Cristina Simon, Dra. en belles arts

Gràcies, Pere, per compartir el teu art!

Març de 2022 – Re-vi-fant-me!, de Pere Romagós (Isaac d’Aiguaviva)

Dues fotos del dia de la inauguració i dues més d’algunes de les obres 
exposades.
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La sala d’exposicions de la Casa de Cultura de 
Riudellots de la Selva va acollir al mes d’abril 
l’exposició Paisatges de llum i natura, de la 
Natàlia Casellas Parra.

L’acte d’inauguració de l’exposició es va 
celebrar el divendres 1 d’abril i van intervenir-
hi la Montserrat Roura, alcaldessa, l’Antoni 
Bou i Pep Admetlla, artista multidisciplinari, 
com a representants de la Fundació Atrium 
Artis, que promou joves artistes, a més de la 
Natàlia Casellas, l’autora de l’exposició.

Paisatges de llum i natura estava formada per 
una trentena d’aquarel·les, entre les quals hi 
havia marines, bodegons, flors, boscos..., i 
un retrat d’un ximpanzé, que un cop tancada 
l’exposició la Natàlia va regalar personalment 
a la Fundació Mona, ubicada a Riudellots.

Paisatges de llum i natura amb paraules 
de la mateixa Natàlia Casellas: “aquesta 
exposició mostra una selecció d’aquarel·les..., 
treballades amb diferents graus d’humitat en 
el pigment, i el paper per aconseguir plasmar 
no tant la realitat, com l’emoció que sentim quan les visualitzem, jugant amb els punts de llum, la transparència 
o els cops de color.”

La Natàlia Casellas amb les seves aquarel·les ens va transmetre una gran sensibilitat, equilibri i positivisme.

Va ser un plaer tornar a preparar una exposició conjuntament amb la Fundació Atrium Artis i poder descobrir 
l’art de la Natàlia!

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

Casa de 
cultura 

Riudellots de 
la Selva

      casa.cultura@
riudellots.cat

Abril de 2022 – Paisatges de llum i natura, de Natàlia Casellas Parra

Dues fotos del dia del vernissatge i dues fotos d’aquarel·les exposades.
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Sala d’Actes
En aquesta secció farem esment dels espectacles que s’han fet a la Sala d’Actes 
de Riudellots del mes de gener fins a l’abril de 2022.

El dissabte 22 de gener, la Sala d’Actes de Riudellots va acollir el grup Cat Klezmer Trio. Aquest grup format 
pels músics Xavi Pendón, al clarinet i tenora, en Xavi Torras, a la guitarra, i en Joni Aldunate, al contrabaix.

En aquest concert el Cat Klezmer Trio va tocar un repertori de peces amb les quals va aconseguir fer-nos fer 
“Una volta al món en 80 minuts”, amb un espectacle íntim i explosiu que va incloure algunes de les cançons 
més representatives de la música klezmer (música tradicional jueva i que incorpora diversos sons de música 
de tradicions europees i internacionals).

Com si es tractés d’un petit viatge, vam poder escoltar sonoritats d’altres músiques: xoros brasilers, tangos del 
Riu de la Plata, sardanes catalanes...

Amb Cat Klezmer Trio, grup finalista al concurs Sons de la Mediterrània 2020, vam gaudir d’una tarda de 
diumenge ben especial amb música en viu i en directe!

El diumenge 13 de febrer, a les 18:00 h, vam gaudir de l’espectacle 
de màgia Hocus-pocus d’Eduard Joanola.

L’Eduard Juanola, amb l’espectacle de màgia familiar Hocus-Pocus, 
que són les paraules màgiques més antigues que es coneixen, va 
presentar una gran varietat de jocs de màgia amb objectes estranys 
i éssers “màgics” que ha anat trobant en els viatges que ha fet arreu 
del món.

En aquest espectacle la participació del públic va ser importantíssima; 
va fer-nos riure i va transportar-nos a un món ple d’il·lusions i màgia.

Una tarda màgica!

Concert: CAT KLEZMER TRIO  

Màgia: HOCUS-POCUS d’Eduard Joanola

Una foto del concert ofert per Cat Klezmer Trio a la Sala d’Actes de Riudellots.

Foto de l’Eduard Joanola realitzant un número 
de l’espectacle Hocus-pocus.
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Al llarg de tot el mes de març, a la Sala d’Actes, es va celebrar 
la III Mostra de Teatre Amateur a Riudellots. Cada diumenge 
va tenir lloc una representació de diferents companyies 
amateurs de la província de Girona.

La Mostra va començar amb El crèdit. Versió femenina, 
de la companyia Els Rovellats de Cartellà̀. L’obra és una 
gran comèdia sobre l’economia, la crisi, la desesperació, la 
fragilitat de les relacions humanes.

Els personatges d’El crèdit. Versió femenina són la directora 
d’una entitat bancària i una clienta de l’entitat que posa les 
seves cartes a la taula i converteix l’obra en un cataclisme 
tractat amb molt d’humor.

El diumenge 13 de març va seguir SOS, del grup 
Maçateatre, una obra que ens situa en la centraleta del 
telèfon d’emergències 112. Durant el rutinari torn de nit, 
l’agent Rita Sala rep, entre d’altres, l’estranya trucada d’una 
dona aterrada. L’agent, reclosa a la seva comissaria, voldrà 
localitzar i ajudar aquella dona en perill. 

Al llarg de tota l’obra, els personatges ens van tenir amb l’ai 
al cor. 

Una obra d’intriga que no et deixa indiferent.

La tercera representació va ser Mockinpoot, del grup 
Increixendo, de Sant Gregori. Mockinpott representa la 
vivència d’un ciutadà que paga els seus impostos i compleix 
els seus deures, i que de sobte empresonen sense cap 
motiu. Aquí comencen els seus patiments. Ho perd tot i cap 
institució, ni social, ni política… ni divina, li dóna cap solució. 

L’obra Mockinpott és una farsa d’humor àcid i tràgic al servei 
d’una punyent crítica social que el grup Increixendo, de 
Sant Gregori, interpreta amb molt d’art.

Teatre: III MOSTRA DE TEATRE AMATEUR 2022 a Riudellots  

Foto d’una escena de la representació d’El crèdit. Versió 
femenina d’Els Rovellats de Cartellà.

Dues fotos de SOS, del grup Maçateatre.

Una foto de la representació i el cartell de Mockinpott, del grup Increixendo, de Sant Gregori.
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Sala d’Actes
I el darrer diumenge de març, un clàssic de la comèdia, El sopar dels idiotes, a càrrec de la companyia teatral 
WC Teatre, d’Arbúcies, va ser l’obra que va cloure la mostra d’enguany.

El grup WC Teatre, d’Arbúcies, va fer riure sense parar tots els espectadors de la sala amb la seva posada en 
escena d’El sopar dels idiotes.

La Mostra de Teatre Amateur, organitzada per l’àrea de cultura de 
l’Ajuntament de Riudellots, compta amb el suport de la Federació Teatral 
Amateur Gironina, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

Visca el teatre amateur!

El dissabte dia 23 d’abril, la coral les Veus del Cric va oferir-nos a la Sala d’Actes de Riudellots un concert molt 
especial per celebrar la diada de Sant Jordi i fer alhora un homenatge molt emotiu a en Joan Brujats i a la Rosa 
Barnés, dos dels components de la coral que són al grup des dels seus inicis.

La celebració es va iniciar amb l’homenatge a la Rosa i a en Joan, i tot seguit el grup coral Les Veus del Cric va 
cantar unes deu cançons en llengua catalana i va recitar diferents poemes de temàtica relacionada amb la 
festa de Sant Jordi, tot sota la direcció de l’Anna Castells i acompanyats al piano per Rubén López.

Una celebració molt bonica i emotiva!

Concert de Sant Jordi i homenatge a la Rosa i en Joan a càrrec de la 
coral Les Veus del Cric

Imatges de la representació d’El sopar dels idiotes, del grup WC Teatre, d’Arbucies.

Fotos de l’homenatge a en Joan Brujats i a la Rosa Barnés i un moment del concert.

Casa de cultura Riudellots de la Selva
casa.cultura@riudellots.cat
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Llar d’infants
EDUCACIÓ

Hola a tots!
Ara que ja estem acabant el curs ens tornem a retrobar amb tots vosaltres. 
Els nens i nenes de la Llar volem oferir-vos imatges d’algunes de les activitats 
que hem anat fent durant el segon i principi del tercer trimestre.

-  EL CARNAVAL  -

Abans d’arribar a la Quaresma vam passar uns dies de gresca aprofitant 
que ens trobàvem en ple Carnaval. Els nens i nenes venien cada dia seguint 
una consigna diferent:

Uns dies abans de la “gran disfressada” vam fer la be-
renada de dijous llarder al porxo  d’Infantil 2 de la llar.

Mmmmmm............ quina gana!!!

Després que unes quantes mares voluntàries ens 
preparessin unes vistoses disfresses de girafa, mico 
i panda, per fi va arribar el dia de la gran Cercavila.  
Enguany, amb la millora de la pandèmia, la majoria de 
famílies ens van poder acompanyar.                    
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Llar d’infants
EDUCACIÓ

-  SANT JORDI  -

Passada la Setmana Santa ens va arribar una diada molt entranyable,  la de Sant Jordi. Ens van explicar la lle-
genda i vam pintar un drac i una bonica rosa per portar a casa.

El divendres 22 vam sortir a passeig a veure la parada de roses i llibres muntada a l’Estanc. Ens van deixar 
mirar els contes que tenien exposats i ens van regalar un punt de llibre fet per ells.
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I per acabar la celebrada, el dia 26  l ’AMPA ens va obsequiar amb el conte “EL MONSTRE ROSA” a càrrec de la  
Mònica Torra.

Bé! Això és tot!  Ja veieu que no ens avorrim gens… A reveure i fins a la propera.
Anna Vinyes-Miralpeix    

-Directora- llar@riudellots.cat
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AMPA Llar d’infants
EDUCACIÓ

Enguany, hem pogut celebrar amb certa normalitat, el 
carnestoltes a la llar d’infants. Els pares, mares, germans, 
avis, tiets i tothom que ho desitgés, va poder veure de ben 
a prop els petitons disfressats.

Encara que el temps no ens va acompanyar massa, el 25 
de febrer, tots els nens i nenes de la llar, van fer una rua 
pel nostre poble degudament disfressats.

Aquest cop, la temàtica ha estat l’animal que designa el 
nom de cada classe. Així doncs, els més petitons de P0 
anaven d’óssos panda, els de P1 de micos, i els de P2 de 
girafes.

Com cada any, agrair enormement als pares i mares de  
l’AMPA, que han dedicat el seu temps a confeccionar 
aquestes disfresses tan boniques pels seus fills, filles i a 
les educadores.
 
Per altra banda, el 26 d’abril al matí, van poder celebrar 
el Sant Jordi d’una manera diferent. L’AMPA va convidar a 
celebrar aquesta diada tan catalana, amb un espectacle “El 
Monstre Rosa”, a càrrec de la Mònica Torra.
 
Fins a la propera! L’AMPA no deixa de fer coses pels 
nostres infants.
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Escola de Riudellots
EDUCACIÓ

Hola a tothom!

Aquest curs els infants més petits de l’escola (P3, P4 i P5) hem decidit treballar com a projecte “L’hort” i així 
aprofitar el nostre entorn proper.

Cada grup a principi de curs va triar el nom de la classe: P3 Pastanagues - P4 Carbasses - P5 Maduixes

Durant aquest temps hem anat fent diverses activitats com plantar diferents hortalisses i verdures al pati de 
l’escola, a l’hort d’en Miquel i la Queralt. Hem manipulat, tastat, observat diferents fruites i verdures. I també 
hem dut a terme tallers relacionats amb el tema.

Equip d’Educació Infantil

P3

EDUCACIÓ INFANTIL
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P4

P5
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El dia 26 d’abril les nenes i els nens 
de 3r vam fer una bicicletada. Vam 
preparar les nostres bicicletes i el 
casc. Vam fer una ruta per l’entorn 
i vam poder gaudir d’un gran dia 
de sol i d’unes vistes fantàstiques: 
la via verda, el riu Onyar, els camps 
de colze, les roselles vermelles, ca-
valls, insectes...

Va ser molt divertit perquè podíem 
passar amb la bicicleta pels bas-
sals d’aigua.

A mig matí vam fer una parada per 
fer un bon esmorzar i aprofitar per 
descansar una miqueta.

Durant la ruta vam passar per tres masies molt boniques de Riu-
dellots: Can Calderó Nou, Can Calderó Vell i Torreponsa. 
Va ser una molt bona experiència!

Alumnes de 3r de primària

LA BICICLETADA DE 3r

Escola de Riudellots
EDUCACIÓ
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Durant el segon trimestre, hem pogut gaudir d’un dia d’excursió. Aquí teniu un petit resum de totes les 
activitats que vam realitzar. 

El passat dia 5 d’abril els alumnes de 4t vam sortir amb bicicleta per al nostre entorn. Allà vam poder descobrir 
els racons i paisatges més bonics del poble. Vam poder gaudir d’un meravellós dia de sol mentre fèiem exercici 
i mostràvem les nostres habilitats amb la bicicleta en companyia. A mig matí vam fer una parada per esmorzar, 
cosa que ens va venir genial per reposar energies i així poder continuar. 

El que podem assegurar és, que després de tot el viscut, poder fer un dia d’activitats fora de l’escola amb els 
companys i professors ens ha omplert de felicitat. 

Alumnes de 4t de primària

ANEM DE BICICLETADA (4t)
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AMPA Escola
EDUCACIÓ

Un any més, gràcies a l’ajuntament, la 
comissió de festes i l’AMPA de l’escola, 
va arribar el carnestoltes al nostre po-
ble que va omplir-lo de música, dis-
fresses, balls, màgia i xerinola...

Tot va començar amb una cercavila 
pels nostres carrers per acabar a la 
pista coberta de l’escola on vam po-
der veure millor totes les disfresses 
que petits i grans tenien preparades 
ja fossin de caràcter individual o com-
parses. Un magnífic jurat format per 
l’ajuntament i avis voluntaris que van 
tenir molta feina per poder decidir 
quines de totes elles eren les millors. 
Aquest any hi vàrem veure de tot: meduses, superherois, ninges, pirates, princeses, Donuts, conillets, Mary 
Poppins. Tots els participants lluïen disfresses d’allò més originals i creatives!

Enguany, a part de la cercavila, el concurs i la ja tradicional xocolatada (apta per celíac) també vàrem poder 
gaudir d’un espectacle de Màgia a càrrec del Mag Pau Borrell.

Així un any més hem tingut Carnestoltes al nostre poble i des d’aquí donar les gràcies a les nostres entitats 
col·laboradores i a l’Ajuntament per fer-lo possible. I acabat el carnestoltes, des de l’AMPA no descansem... ja 
estem posant fil a l’agulla per organitzar entre moltes altres coses la festa de final de curs de l’escola.

AMPA Escola Riudellots

CARNESTOLTES DE RIUDELLOTS 2O22
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El dissabte 17 de setembre tenim previst assistir a la segona edició del projecte “Un llibre, un destí” que es farà 
a Camprodon (la primera va tenir lloc a Caldes de Malavella l’any 2019 per parlar de “El fill de l’italià” de Rafel 
Nadal). És una trobada multitudinària de clubs de lectura de la província de Girona per parlar de dos llibres 
relacionats amb Camprodon i amb la presència dels seus autors: “Canto jo i la muntanya balla” d’Irene Solà i 
“El dia de l’ós” de Joan-Lluís Lluís. 

L’acte tindrà lloc a les 10:30h i a la conclusió farem un dinar conjunt a l’Hotel Camprodon. A la tarda l’Ajuntament 
oferirà una desena de rutes temàtiques diferents per tal que puguem conèixer millor Camprodon.

És una activitat oberta a tothom, si algú que no és del club volgués venir estarem encantats, només cal que 
s’adreci a la biblioteca a demanar informació.

Properes trobades:

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

2 de juny a les 21:00h
“El Rei Lear”, de William Shakespeare.

7 de juliol a les 19:00h
Comentarem un llibre de caire feminista amb l’ajuda de la sexòloga Marina Castro. Aquesta activitat es 

realitzarà a la piscina municipal.

El 5 de maig va tenir lloc a la Sala d’Actes l’acte d’entrega de premis del XVIII Concurs Literari de Narració Curta. 

A diferència de l’any anterior, en què a causa de la COVID es va realitzar a porta tancada només per a guanyadors 
i finalistes, enguany es va poder realitzar obert a tothom, sense límit d’aforament i sense l’obligatorietat de la 
mascareta. 

Un any més el concurs ha comptat amb una alta participació, essent les categories Infantil A (3r i 4t de primària) 
i Infantil B (5è i 6è) les que han comptat amb més participants, atès que hi participen tots els alumnes de cicle 
mitjà i superior de l’escola. Els alumnes han demostrat que han treballat bé durant tot el curs l’estructuració, la 
descripció dels personatges o dels llocs; escrivint redaccions ben originals i creatives que parlaven sobre nens 
que volien ser cuiners, instituts on els alumnes es tornaven zombis, sobre addicions a les pantalles o sobre 
portes màgiques a altres mons, fent molt difícil la tria per part del jurat. 

Pel que fa a la categoria Juvenil C, malauradament aquest any ha quedat deserta al no presentar-s’hi cap escrit. 
La categoria Adults D ha comptat amb 6 escrits presentats d’arreu de Catalunya com Reus, Tarragona, Malgrat 
o Palamós. I ens enorgulleix veure com hi ha gent que cada any ens té presents i decideix presentar-se al 
nostre modest concurs. 

Club de lectura d’adults

Concurs literari

Biblioteca
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Biblioteca
Els finalistes i guanyadors han estat:

Categoria A. Infantil
GUANYADOR: 

- Alba González per “El llibre de la realitat”.

FINALISTES:

- Arlet Moreno per “El món es congela”.

- Jordi Fabrellas per “L’aventura a l’illa de Madagascar”.

Categoria B. Infantil
GUANYADOR: 

- Lídia del Monte per “La biblioteca secreta de casa l’àvia”.

FINALISTES:

- Rocío Heredia per “L’institut zombie”.

- Gerard Avellaneda per “Addicció a les pantalles”.

Finalment voldríem donar les gràcies a unes persones sense les quals seria impossible tirar endavant aquest 
concurs, els membres del jurat; aquest any ha estat integrat per: la Isabel Trull com a mestre representant de 
l’escola de Riudellots, l’Anna Tulsà mestra de Les Alzines de Girona i la Davínia Comellas com a representant 
de l’AMPA.

Moltes felicitats a tots els guanyadors i finalistes, i esperem que segueixin escrivint molt i que s’animin a 
participar el proper any!!!

Categoria C. Juvenil
- Aquesta categoria ha quedat deserta.

Categoria D. Adults
- Núria Teixidor de Palamós per l’obra 

“L’acord més complicat”.
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Activitats realitzades

Taller. El 18 de febrer la biblioteca es va omplir de nens amb moltes ganes de fer  scrap. Degut a l’altíssima participació varem haver de fer 
dos torns i en total hi varen participar 30 nens d’entre 4 i 8 anys. Al llarg d’una hora varen poder demostrar la seva imaginació i creativitat 
fent  un àlbum d’scrap. 

Hora del conte i taller. El 25 de febrer ens va visitar la companyia 
olotina La Sal per fer-nos riure amb els seus contes musicals i des-
prés fer un taller de xapes. 

Hora del conte. La primera setmana de març varem fer l’hora del 
conte “En Bum  i l’estel dels desitjos” de la companyia Homenots. 
Els inscrits es varen divertir molt ajudant l’elefant Bum a trobar 
l’estel dels desitjos; i una vegada aconseguit, ho varen tocant la 
seva bateria. 
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Biblioteca
ACTIVITATS REALITZADES

Curs de robòtica. Els dilluns 7, 14 i 21 de març 
varem fer un curs de robòtica “VEX GO” amb 
Innova’t Educació. Al llarg d’aquestes tres ses-
sions els 14 participants d’entre 8 i 12 anys 
varen aprendre per equips a muntar un ro-
bot i a programar-lo.

Recital de poesia. El 17 de març varem com-
memorar el Dia Mundial de la Poesia amb 
el recital de poesia “Duelos y Quebrantos” a 
càrrec dels germans Bautista’s Poesia. 

Pallasso. El 25 de març ens va visitar el pa-
llasso Ruskus Patruskus i la biblioteca es va 
omplir amb 35 nens d’entre 3 i 9 anys amb 
ganes de riure. 

Hora del conte 0-3. L’11 de març varem fer 
una sessió de contes de bressol amb la cas-
sanenca Carmina Rabassedas, que va en-
lluernar els més petits de la casa amb el seu 
espectacle “Del Sol a la Lluna”.

Hora del conte. El 18 de març el contista 
Joan de Boer ens va explicar els seus “Con-
tes d’arreu del món”. 

Taller. L’1 d’abril ens va visitar A.T.A.GI (As-
sociació d’Animals de Teràpia de Girona) 
amb els seus gossos ensinistrats per a fer el 
taller de lectura educativa. Els dotze inscrits 
d’entre 5 i 7 anys varen poder llegir una es-
tona a aquests atents oients. De ben segur 
que aquesta experiència única els engres-
carà encara més a llegir. 
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Logacontes. El divendres 22 d’abril ens va visitar la Sílvia Martínez 
i va explicar diferents contes fent postures de ioga que els nens ha-
vien d’imitar.

Recordeu que ens podeu seguir a:
· Facebook: https://www.facebook.com/
bibliotecariudellots
· Twitter: https://www.instagram.com/
bibliotecariudellots/
· Instagram: https://www.instagram.com/
bibliotecariudellots
· Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UC0e_Q83mquH6rJpA7Zd4t9g
o Web: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/
riudellots

Albert Dubé i Sàez
Biblioteca Anna Nadal i Serra 

biblioteca@riudellots.cat

Jocs de taula. Dilluns 4 d’abril varem fer la primera tarda de jocs de 
taula a la biblioteca amb Ludus Mundi. Degut a l’èxit d’inscripcions 
varem haver de fer dos torns i els 30 participants varen passar-s’ho 
genial jugant a tota mena de jocs amb els seus amics i pares.

Taller de cuina en anglès. El 29 d’abril la biblioteca es va omplir de 
“little chef” que varen cuinar un sushi de verdures i fruita (poma, 
alvocat, pastanaga, enciam) amb una bona base de formatge fi-
ladelfia. 

PROPERES ACTIVITATS 

Us recordem que totes les activitats seran 
limitades i requeriran inscripció prèvia. 

Pot ser que algunes activitats de la biblioteca 
es realitzin, de forma excepcional, a d’altres 
espais municipals. 

JUNY
3 de juny a les 17:30h
Hora del conte: “La casa de la mosca fosca” 
amb Alquímia Musical.
A partir de 3 anys.

JULIOL
8 de juliol a les 18:00h
Hora del conte a la piscina municipal: 
“Històries d’aigua dolça i salada” d’Albert 
Quintana.
Recomanat de 3 a 8 anys.
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Espai jove
A l’Espai Jove no parem!

El 27 de gener ens va visitar el director de la Direcció General de Joventut, Àlex Sastre, junt amb president i el 
conseller de joventut del Consell Comarcal de la Selva, i la coordinadora territorial de Joventut de Girona, per 
conèixer l’Espai Jove.

I en tot aquest temps no hem parat de fer activitats a l’Espai Jove: hem mirat pel·lícules, hem jugat a jocs 
de taula, hem organitzat tornejos de ping-pong, d’escacs i de futbol, hem fet tallers de cuina, hem fet jocs 
de pistes i gimcanes, hem fet tallers de manualitats (fang, slime, costura...). També hem fet activitats de 
sensibilització sobre temes de salut (consums de substàncies, educació emocional, sexualitat, gènere…) i hem 
celebrat alguns dies mundials, com el Dia Internacional de les Dones i el Dia de la Diversitat Cultural.

A l’abril, com a activitat especial de Setmana santa, hem fet una sortida a Girona.

I ja estem preparant les activitats d’estiu. Si tens propostes, no dubtis a venir a l’Espai Jove i explicar-nos-les o 
contactar a través de les xarxes socials: @espaijoveriudellots a Instagram i Facebook.

A l’estiu tindrem també una nova edició de la Brigada Jove, un projecte formatiu i laboral que ofereix 5 
places a persones joves d’entre 16 i 20 anys per fer tasques de suport a la brigada municipal o les oficines de 
l’Ajuntament i la biblioteca, durant els mesos de juliol i agost. Aquest projecte ofereix una oportunitat laboral 
a cinc persones joves del municipi, a la vegada que poden formar-se i millorar així la seva ocupabilitat.
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Casal de Jubilats
AQUEST ANY HEM CONTINUAT AMB TOTES LES ACTIVITATS QUE VAM INICIAR L’ANY PASSAT  

• El manteniment físic continua els dilluns i els divendres de 9 a 10 del matí.
• Els balls de línia els matins dels dijous de 10 a 12 hores.
• Les manualitats els dilluns de 10 a 12 hores.
• Els dimarts i els dijous de 4 a 7 de la tarda, a l’aula del polivalent, un grup de senyores es troben per 
intercanviar els seus coneixements de cosir, fer mitja, ganxet, llegir el diari o fer petar la xerrada.

Totes aquestes activitats estan obertes per a tothom. Us hi esperem!

El passat 25 de febrer 
vàrem fer la sortida de 
“carnaval” de 3 dies a 
Lloret de Mar a l’Hotel 
“Maria del Mar” que 
està al centre de la 
població. 

Vàrem passar uns dies 
molt distrets, amb 
concurs de disfresses, 
espectables i balls de 
màscares. L’últim  dia 
es va fer un dinar de 
comiat al restaurant 
de “Ca la Maria” de 
Tordera, amb totes les 
persones que havíem 
participat aquests 
tres dies. En total 
unes 200 persones 
de molts pobles de 
Catalunya. Totes les 
mesures de seguretat 
per la pandèmia eren 
d’obligat compliment.

Esperem fer més 
sortides i excursions 
ben aviat. Us anirem 
informant.
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Hola famílies! 

Des de l’equip de monitores estem molt contentes de poder tornar a gaudir de l’esplai en tota la seva esplendor. 
Gràcies a l’actual situació hem pogut reprendre les activitats d’esplai amb normalitat sempre respectant les 
normes de seguretat per garantir un espai de lleure segur.

Durant els dissabtes d’esplai el grup de puces ha fet una gimcana  d’orientació utilitzant brúixoles. A més van 
haver de resoldre un puzle gegant havent de trobar ells mateixos les peces. També han fet jocs varis com 
curses de sacs, el joc d’atrapar, etc.

Fent referència al grup de petits/es i mitjans volem destacar les activitats que han realitzat amb material 
reciclat, per explicar als infants la importància de reciclar, reutilitzar i reduir. També han fet diverses gimcanes 
acompanyades de jocs competitius i de cohesió. 

El grup de grans ha fet un taller de cuina de galetes que van quedar boníssimes. També han realitzat molts jocs 
de córrer i de competició per aprendre a saber perdre i guanyar. No obstant això, també han fet jocs d’equip 
per fomentar la cohesió entre els infants. A més, han aprofitat els dies de pluja per fer jocs de taula i s’ho han 
passat d’allò més bé. 

Els nens que conformen el grup de veterans són molt actius i els hi encanta fer excursions, per això no han 
parat i han fet alguna ruta amb bici i excursions caminant. A més, també han ajudat a l’equip de monitores a 
arreglar la rectoria per poder utilitzar-la com a espai de joc per tots els grups. 

Per acabar, el passat cap de setmana del 2-3 d’abril vam poder celebrar de nou les colònies de cap de setmana. 
Aquest any vam anar a la casa de La Cot a la zona de Santa Pau i els infants van poder gaudir de 2 dies 
envoltats de natura i amistats, una experiència increïble tant pels que ja ho havien viscut com pels infants que 
era la primera vegada que venien. 

Una vegada més, gràcies a totes les famílies per tanta confiança: cap infant sense petjada!

Equip de monitores de l’Esplai la Petjada

Esplai La Petjada
ENTITATS
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Durant el mes d’abril va tenir lloc 
la Campanya de Sant Jordi en els 
comerços i establiments associats: 
cada compra o consumició en 
aquests establiments permet 
omplir una butlleta amb les dades 
personals, que automàticament 
entra en el sorteig celebrat el  22 
d’abril entre totes les butlletes 
recollides.

Aquesta acció forma part de les 
campanyes que duu a terme 
l’associació amb la finalitat de 
premiar la fidelitat dels clients que 
consumeixen a Riudellots. 

Els premis consistien en tres lots formats per una rosa de Sant Jordi, un àpat per a dues persones i un llibre a 
escollir. 

Guanyadors de la campanya de Sant Jordi:

MARIA JOSÉ SANCHEZ
ROSER VALLS
SONIA PICHARDO

Riudellots Comerç
CAMPANYA DE SANT JORDI
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ENTITATS

AAVV Nucli Antic Riudellots

arriba l'estiu...iarriba l'estiu...iarriba l'estiu...i
a l'associació dea l'associació dea l'associació de

veïnes i veïnsveïnes i veïnsveïnes i veïns
de Riudellotsde Riudellotsde Riudellots

també!!també!!també!!
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Les Veus del Cric
Enguany, el mes d’abril ha estat un mes emotiu per la coral Les Veus 
del Cric. El dia de Sant Jordi ha sigut una festa més que especial per 
la coral. 

A més de celebrar la diada, hem homenatjat a en Joan i la Rosa de 
Can Xec per la seva trajectòria com a cantaires. Homenatge més que 
merescut, ja que són dels pocs que continuen oferint-nos els seus 
cants a la coral des dels seus inicis. 

Per celebrar el dia de la rosa i el llibre, la Coral Les Veus del Cric 
oferiren un concert amb cançons tradicionals, acompanyades amb 
poemes característics de Sant Jordi recitats pels mateixos cantaires. 

Joan i Rosa, altra vegada gràcies per la vostra dedicació cantant i 
acompanyant-nos en tots els concerts i actes que fem.

Rosa Maynau
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El Lliri Blau
ENTITATS

Aquest any 2022, és el primer any d’ençà 
que va iniciar la pandèmia, que ens hem vist 
en cor de recuperar activitats que es feien 
abans. És un inici d’any molt significatiu 
perquè creiem que podrem recuperar la 
“normalitat” i, per tant, tornar a agafar el 
ritme i la diversitat de la qual sempre hem 
gaudit. Un exemple és l’inici dels següents 
3 tallers:

En primer lloc, el Taller de cuina, que a més 
és una de les activitats de les quals estem 
més orgulloses. És una activitat amb molta 
demanda i que agrada molt a tothom. Durant 
els primers mesos d’aquest any hem iniciat 
el taller fent introducció i experimentació 
d’ingredients diferents, abans de fer el salt a 
tornar a preparar receptes casolanes.

En segon lloc, el Taller d’estimulació sensorial, que 
ens permet experimentar amb sensacions i és una altra 
manera de treballar components cognitius. Ens agrada 
especialment la dinàmica de treballar l’olfacte; tot i 
que costa una mica identificar els productes, i també la 
dinàmica per treballar l’oïda. El que més ens costa és la 
dinàmica del tacte.

I per acabar, els Tallers externs de gimnàstica i 
entrenament de la memòria, que es van iniciar el 
setembre del 2021. Aquests tallers s’ofereixen a 
persones majors de 65 anys que volen mantenir-se 
actius i treballar en la prevenció de la salut. Són tallers 
gratuïts pels participants i s’ofereixen cada dilluns, 
dimecres i divendres de 9:30 a 11:30 h.
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ENTITATS

Comissió de festes

El passat 5 de març es va celebrar el 
Carnestoltes 2022. Tot i que el temps 
ens va intentar fer la guitza una bona 
estona, les ganes de festa de tots 
els assistents i la seva paciència van 
aconseguir que finalment es pogués 
fer una rua ben lluïda pels carrers 
del poble. Tots els participants i 
acompanyants assistents, disfressats 
amb molta originalitat i coloraines, van 
poder passejar pel poble abans d’anar 
cap a la pista, on va tenir lloc la desfilada 
i el concurs en les diferents categories, 
així com l’entrega de premis.

Al finalitzar, una fantàstica xocolatada 
i l’espectacle de màgia del mag Zing 
Shiman van tancar una gran jornada 
carnavalesca!

El diumenge 24 d’abril va tenir lloc una 
nova edició del Concert de Primavera. 
Coincidint amb el cap de setmana 
de Sant Jordi, la gent de Riudellots va 
poder gaudir d’un magnífic concert 
de l’Orquestra Maribel, que ens va fer 
ballar i riure a petits i grans.

Les properes activitats que organitzarà 
la Comissió de Festes són:

- FRUITA FRESCA AMB TOBOGANS 
D’AIGUA: divendres 1 de juliol, de 17h 
a 20h.

- II NIT D’ESTIU A LA FRESCA: dissabte 
2 de juliol, a les 21h sopar i a les 23h 
actuació Mandie’s show.

Si teniu ganes de col·laborar amb la 
Comissió, no dubteu en contactar-nos, 
sereu benvinguts!

ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS 
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ESPORTS

TEMPORADA 2021-2022

El temps va passant i la temporada s’està acabant pels equips de futbol sala de l’ACE Riudellots. La tercera de 
temporada de pandèmia, s’acabarà amb normalitat i tot que alguns s’han hagut d’ajornar finalment es juraran 
tots els partits previstos.

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

El sènior masculí, juga aquesta temporada a la Primera Divisió Catalana  i està complint el seu objectiu d’estar 
a entre els primers de la classificació, tot i que el premi de tornar a la Divisió d’Honor està molt difícil. L’equip 
que ha mantingut el bloc de jugadors de l’any passat, es manté com un dels equips referència del futbol sala a 
Girona, ocupant tota la temporada la part alta de la classificació.  A més de la Lliga l’equip ha competit també 
a la Copa Girona, però després de passar diverses eliminatòries, es va quedar a un pas de jugar la ‘Final Four’, 
d’aquesta competició.

Plantilla sènior masculí:
Equip tècnic: Hernández León, Joaquín; 
Fortes Marote, Alex.
Jugadors: Carmona Benjumea, Die-
go; Corvillo Sitjas, Albert; Corvillo 
Sitjas, Eduard; Dukuray Dukuray, 
Mahamadou; El Kahan Stitou, 
Tawfiq; Lemnaru, Florin Alexandru; 
Manzanares Alberca, Marcos; Marfil 
Fernández, Albert; Martínez García, 
Carlos; Molas Muñoz, Rubén; Nogué 
Vinyolas, David; Romagós Planas, 
Genís; Villanueva Irias, Jefrey; Cos Valls, 
Guillem.

El sènior femení juga a la Segona 
Divisió Catalana i va començar la 
temporada amb l’objectiu de mantenir 
l’alt nivell històric dels equips femenins 
de l’ACE Riudellots. Si les expectatives de l’equip eren estar un any més a la part alta de la classificació, sense 
més ambicions, una vegada més les noies de Riudellots estan superant qualsevol expectativa i estaran lluitant 
fins a la darrera jornada pel primer lloc a la classificació.

L’equip va jugar també la Copa Girona el mes de gener, que es va disputar en format de ‘Final Four’ al Pavelló 
Municipal Palau 2 de Girona.

Dissabte, 8 de gener es van dur a terme les semifinals, a la segona semifinal l’ACE Riudellots es va imposar al 
Quart CFS per 5 – 0.

Diumenge, 9 de gener de 2022,  van tenir lloc les grans finals de la Copa Girona Sènior de futbol sala, amb la 
victòria de l’ACE Riudellots davant el Malgrat per 3-0, en categoria femenina.

FUTBOL SALA

ACE RIUDELLOTS
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Plantilla sènior femení:
Equip tècnic: Torrent Alberti, Gerard; 
Corvillo Sitjas, Albert; Corvillo Espinal, 
Antonio.
Jugadores: Batallé Toledo, Noelia; 
García Gutiérrez, Tania; González 
Liébana, Selene; Prieto Raposo, 
Cristina; Redorta Mendoza, Thais; 
Corvillo Sitjas, Lídia; Corvillo Sitjas, 
Natàlia; Garriga Barrera, Judit; Gar-
riga Barrera, Roser; Maldonado 
Rodríguez, Iria; Rigau Valverde, San- 
dra; Roig Serra, Mireia. 

L’infantil juga a la Segona Divisió 
Catalana i com equip de base ho fa 
amb la prioritat posada a la formació 
per damunt de la competició. Amb una plantilla curta, encara que ha anat augmentant al llarg de la temporada, 
per les noves incorporacions, juguen i entrenen amb molta il·lusió i motivació. I aquesta bona actitud, que és 
el més important, es reflecteix als partits i els resultats van arribant i l’equip es mou dins de la part alta de la 
classificació.

Plantilla infantil:
Equip tècnic: Cos Valls, Guillem; Cor- 
villo Sitjas, Lídia.
Jugadors: Boada Company, Biel; Co-
malada Cardona, Arnau; Fernández 
Tartajo, Antonio; Gener Bufí, Aniol; 
Magdaleno Gascón, Cristian; Sánchez 
Coll, Oriol; Sayeras Fabrellas, Sergi; 
Valladares Álvarez, Oscar.

Ja s’han disputat  la majoria dels 
partits i resten menys de 5 jornades 
i tots els equips estan fent molt bons 
resultats, però encara resta molt que 
entrenar, jugar i passar-s’ho bé.

Aquesta és només una petita pinzellada del que han fet aquest any els equips de l’ACE Riudellots. Recordeu 
que també trobareu informació de l’ACE Riudellots a la web http://aceriudellots.net/ i a les xarxes socials 
Facebook i Instagram.

I no oblideu que novament podeu gaudir l’emoció del futbol sala els caps de setmana al pavelló de Riudellots 
de la Selva. Us esperem a tots!!

Us esperem a tots!
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