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Nous
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millorem el 
reciclatge



Ajuntament .................................................. 972 17 09 09
Fax ............................................................... 972 17 15 33
E-mail ................................sjramis@santjuliaderamis.cat
Guàrdia municipal ........................................ 690 01 49 44
Consell Comarcal del Gironès ...................... 972 21 32 62

AULES DE LECTURA
Sant Julià de Ramis ...................................... 972 17 17 46
Medinyà “Modest Prats” ............................... 972 49 80 90

ESCOLES
Escola Bressol “El Cau de les Goges” ............ 972 17 30 82
Escola Bressol “Vall-llobera” ......................... 972 98 06 45
Escola Santa Fe de Medinyà ......................... 972 49 82 92
Escola Castellum de Sant Julià ..................... 972 17 16 46
Escola Montserrat de Sarrià de Ter ................ 972 17 07 18

PARRÒQUIES
Sant Julià de Ramis ...................................... 658 43 38 77
Medinyà ....................................................... 658 43 38 77

CENTRES SANITARIS
Consultori de Medinyà .................................. 972 49 82 55
Fax ............................................................... 972 49 87 01
CAP Santa Clara ............................................ 972 20 00 12
CAP Güell ...................................................... 972 21 07 08
CAP Sarrià de Ter .......................................... 972 17 07 42
Hospital Josep Trueta .................................... 972 94 02 00
Farmàcia de Sant Julià ................................. 972 17 04 93
Farmàcia de Medinyà ................................... 972 49 81 86
Consorci del Transport Sanitari ...................... 972 41 00 10
Veterinària .................................................... 972 49 62 17

ALTRES ENTITAT I SERVEIS
Servei de Recaptació ............ 972 20 64 41 / 872 08 17 91
Atenció ciutadana ........................................................ 012
Subdelegació del Govern .............................. 972 06 90 00
Mossos d’Esquadra ....................................... 972 18 88 00
Mossos d’Esquadra (Vista Alegre).................. 972 18 16 00
Mossos d’Esquadra (urgències).................................... 112
Policia Municipal de Girona (emergències) ................... 092
Protecció Civil .............................................................. 112
Bombers (Emergències) ............................................... 112
Aigua (PRODAISA) ......................................... 972 20 20 78
Escombraries (FCCSA) .................................. 972 24 47 37
Aurora electricitat ......................................... 972 20 17 92
Agrienergia Elèctrica ..................................... 972 58 00 58
Endesa (atenció al client) .............................. 902 50 88 50
Endesa ......................................................... 91 198 33 33
Gas Natural (atenció al client) ....................... 902 20 00 60
Gas Natural (urgències) ................................. 900 75 07 50
Telefònica (informació) ............................................. 11888
Telefònica (avaries) .................................................... 1002
Treball OTG ................................................... 972 22 27 85
Renfe ............................................................ 902 32 03 20

AUTOBUSOS
Estació de Girona .......................................... 972 21 23 19
AMPSA ......................................................... 972 21 63 53
Barcelona Bus .............................................. 972 20 24 32

H
or

ar
is Horari d’estiu (juliol i agost) a l’Ajuntament

De dilluns a divendres, de 08.00 h a 15.00 h.

Horari de visita de l’alcalde i dels regidors de l’Equip de Govern
Dimecres i dijous, de 6 a 8 de la tarda. Cal demanar hora en horari d’oficines al telèfon 972 17 09 09.

Horari atenció Prodaisa Sant Julià:
2n i 4t dijous de mes, de 5 a 7 de la tarda.

Horari de visita del Grup Municipal CiU
Dijous de 6 a 8 de la tarda. Cal demanar hora en horari d’oficines al telèfon 972 17 09 09.

Horari d’atenció de la treballadora social i de l’educadora social
A Sant Julià de Ramis (Pavello poliesportiu)
Treballadora Social: Dijous de 10.00 a 13.00 h.

Educador Social: Dimarts de 10.00 a 13.00 h.

A Medinyà (Aula de Lectura)
Treballadora Social: Divendres de 10.00 a 13.00 h.

Educador Social: Dijous de 10.00 a 13.00 h.

Per concertar visita podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament (972 17 09 09) o al telèfon (972 20 19 62)

Horari del Consultori de Medinyà
 Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres
Metge  15’30 a 19’30  08’00 a 14’00 11’00 a 14’00  

Infermera 10’00 a 12’00 10’30 a 14’00 11’00 a 14’00 8’00 a 14’00 8’00 a 12’00

 15’00 a 17’00

Pediatra 12’00 a 14’30   12’00 a 14’00  

Telèfons d’interès
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Editorial
L’estiu, sovint, és un període que ens convida al record i a la reflexió. Passem revista al que portem 
d’any, i reflexionem sobre els que ens espera. L’estiu del 2014 serveix per recordar una persona 
molt estimada que ens ha deixat fa pocs mesos, Modest Prats. Durant els seus vint-i-cinc anys 
de rector de Medinyà ens ha deixat un empremta i un testimoni que perdurarà entre tots nosal-
tres. Conscients de la seva generosa aportació al pobles, l’any 2002 l’ajuntament el va nomenar 
fill adoptiu de Medinyà, i uns mesos més tard va posar el seu nom a la recent inaugurada aula de 
lectura de Medinyà.

Tanmateix aquest estiu 2014, recordem una efemèride, el centenari de les primeres excavacions a 
la muntanya de Sant Julià de Ramis. Aquesta celebració no fa res més que posar en evidència el 
valor del conjunt patrimonial de la muntanya de Sant Julià de Ramis. La constància en els diferents 
períodes d’excavacions, així com el compromís per part dels diferents governs municipals, així 
com la implicació de la comunitat científica, han permès posar en valor el nostre passat, i que Sant 
Julià de Ramis sigui un punt de referència per conèixer el passat del nostre país. Aquest celebració 
inclou un conjunt d’activitats culturals, per a tots els públics, que es portarà a terme al llarg de tot 
un any.

I quines reflexions? Sense voler oblidar els estralls de l’actual crisi econòmica, tot i que sembla ser 
que s’apunten lleus millores, en l’horitzó proper ens trobem amb el la consulta prevista pel dia 9 de 
novembre. Des de l’ajuntament apostem per totes aquelles iniciatives democràtiques que permetin 
que la ciutadania expressi la seva opinió (sigui quina sigui) en relació al futur de Catalunya, i així ho 
hem fet saber al Govern de la Generalitat de Catalunya. Les veïnes i veïns de Sant Julià de Ramis 
i Medinyà estem compromesos en expressar d’una manera serena, respectuosa i tolerant, el què 
pensem. És un procés complicat, que requereix el compromís de tothom.

I la darrera reflexió és sobre el procés d’Independència de Medinyà. Mai havíem estat tant a prop. 
Amb un treball conjunt de tots els grups municipals, i en el tràmit d’aprovació per part del Parla-
ment de Catalunya, de la llei de governs locals de Catalunya, la independència de Medinyà pot 
ser una realitat. Hem d’esperar que en les properes setmanes s’aprovi la llei amb una disposició 
addicional específica per Medinyà. 

Com podeu comprovar ens esperen reptes molt importants, i complexos. L’estiu ens ha de servir 
per carregar les piles, i poder-los afrontar amb il·lusió i molt força.

Bon estiu! 

Narcís Casassa Font
Alcalde

EDICIÓ:

Regidoria de Cultura i Educació

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

DISSENY I IMPRESSIÓ:
Lith Gràfiques 

FOTOGRAFIA DE PORTADA:
Toni Martínez

TIRATGE:
600 Exemplars

DIPÒSIT LEGAL:
GI - 974 - 96
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Regidories

Manteniment dels camins rurals.

Durant el mesos de abril i maig s’ha realitzat el manteniment i 
reparació dels camins dels veïnats d’Olivars i Tomet i el camí 
de La Serra de Medinyà.

Aquesta actuació ha consistit en reparar el ferm i adequar-lo 
amb una capa de rodament composta de material reciclat 
provinent de residus de la construcció, aquest material té la 
particularitat que manté l’estat rural de l’entorn, però hi apor-
ta una major durabilitat, fet que suposarà una menor despesa 
del manteniment.

També s’ha aprofitat per realitzar una sèrie de nous desguas-
sos d’aigua i canalitzacions cap l’exterior dels camins, així 
com el manteniment dels existents, això farà que s’acumuli 
menys aigua dins del camí i disminueixi el nivell d’erosió.

Les obres les ha realitzat la empresa Salvador Serra SA, amb 
un cost total de 53.480,26 €

Teló escenari local social de Medinyà: 9.500 €

Mobiliari local social i aula de lectura Modest Prats de 
Medinyà: 1.260 €

Adquisició teles per al vestuari de les representacions de 
Els Pastorets i La Passió: 1.512,50 €

Redacció Projecte d’adequació de Can Bota per a centre 
d’acollida del conjunt arqueològic de Sant Julià de Ra-
mis, amb una inversió total prevista de 267.199,84 €

Licitació del projecte d’adequació superficial del poblat 
ibèric de Sant Julià i ordenació dels itineraris de visita 
pública i acessos del conjunt patrimonial de la munta-
nya dels Sants Metges, amb una inversió total prevista de 
262.472,61 €

Reparació i manteniment de la tanca de Can Sant Vicenç, 
al camí del congost.

Restitució i manteniment de diversos elements dels jocs 
dels parcs infantils.

Joaquim Mazó i Artau
Regidor del Territori i l’Urbanisme

Inversions i actuacions
de manteniment
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Territori i Urbanisme

Durant el primer semestre s’han realitzat dues activitats co-
mercials, amb la col·laboració de Eixmedia. L’objectiu és el 
de donar a conèixer cadascun dels nostres pobles, atrau-

re-hi visitants i que el teixit 
comercial pugui obtenir uns 
majors ingressos econò-
mics, durant el dia de la Fira 
i també més endavant

La primera va ser el dia 9 
de febrer a Medinyà, amb 
la Fira del Vi i el Formatge. 
Va tenir una bona acollida 
sobretot durant el matí, a 
la tarda el mal temps va fer 
que hi haguessin pocs visi-
tants. En general, el resultat, 
tant per als comerciants de 
la Fira com per els comerços 
de Medinyà va ser positiu.

La segona es va fer el dia 1 de maig, amb el Mercat d’opor-
tunitats i de segona mà, es tracta de que els objectes que 
no s’utilitzen, però, que encara poden ser útils, tinguin una 
segona oportunitat, va ser oberta a comerciants  i també a 
particulars.

Tot i ser un nou format de Mercat, volem destacar la gran 
acollida que va tenir durant tot el dia, tant pel nombrós pú-
blic, com per la quantitat de venedors presents.

Us fem saber que la nostra voluntat éss mantenir i potenci-
ar-ho durant l’any vinent.

En relació a les persones es 
continua amb el servei de la 
borsa de treball, on es reben 
les demandes d’ocupació i 
les ofertes de les empreses 
que necessiten personal.

Aquesta borsa està connec-
tada amb els municipis de 
l’entorn de la nostra àrea 
metropolitana.

En aquest sentit hem estat 
inclosos dins del Pla d’Ocu-
pació Laboral que ha ofertat 
la Generalitat de Catalunya 
a través del departament 
d’Economia i Empresa i que 

s’ha tramitat de forma conjunta amb el Consell Comarcal del 
Gironès, això ha suposat la contractació d’una persona del 
nostre municipi per fer tasques de treball amb la Brigada Mu-

Promoció econòmica.
Fires i mercats
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Regidories

nicipal, durant un període de 6 mesos, amb un cost nul per 
l’Ajuntament.

També estem dins del marc de Catalunya Emprèn i del pro-
grama Forma’t, amb el que s’ofereixen de forma gratuïta di-
verses activitats formatives, a diferents llocs de la comarca 
del Gironès per a persones emprenedores i empreses de re-
cent creació.

Més informació a:
www.santjuliaderamis.cat i www.medinya.cat  

Joaquim Mazó i Artau
Regidor del Territori i l’Urbanisme

Número 36 • Estiu 20146
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Territori i Urbanisme

Actualment el Parlament de Catalunya està tramitant la Llei 
de Governs Locals de Catalunya, aquesta norma és la que 
regularà, entre altres qüestions, la possibilitat de crear nous 
municipis.

El projecte de la Llei preveu unes condicions impossibles de 
complir, per això des del Ple de l’Ajuntament, amb la unani-
mitat de tots els Grups Municipals, es va optar per demanar 
al Parlament de Catalunya que es faci una excepció a la Llei 
al moment de la seva aprovació, per permetre que Medinyà 
sigui el municipi 987 de Catalunya.

Aquesta demanda no és cap novetat, és el que es va fer per-
què el poble de La Canonja (Tarragonès) pogués arribar a  ser 
municipi.

Dins d’aquestes actuacions s’inclou la compareixença que 
es va realitzar el dia 7 de març davant de la Comissió d’Afers 
Institucionals del Parlament de Catalunya. En aquest acte 
l’Alcalde Narcís Casassa i Font va poder exposar davant dels 
representants parlamentaris presents, els motius que justifi-
quen la demanda de segregació del poble de Medinyà.

Així una comissió del Ple municipal formada per diferents 
regidors, junt amb membres del Col·lectiu pro Medinyà In-
dependent i altres veïns de Medinyà, ens vàrem traslladar al 

Parlament de Catalunya, per recolzar la compareixença del 
nostre Alcalde i reforçar la voluntat unànime de segregació 
de Medinyà.

Va ser una acte amè, però intens, a on s’havien de concretar i 
condensar en poc temps tots els nostres arguments, i poste-
riorment respondre a les preguntes dels diferents parlamen-
taris presents a l’acte. Cal agraïr al President de la Comissió 
la seva benevolència amb el control del temps assignat, que 
va permetre poder donar tots els arguments necessaris.

Hi varen ser presents els representants dels grups parlamen-

taris de CiU, ERC, PSC, PP i ICV, tot els quals varen plantejar 
diferents qüestions, referides a la voluntat de la població, a la 
viabilitat econòmica, i al passat del territori.

La percepció general de tots els presents és que estem en 
un moment cabdal del procés de segregació, i que el que 
demanem, la segregació de Medinyà, és possible.

Més informació a:  www.medinya.cat , www.santjuliaderamis.
cat, i a: http://bit.ly/1o9PyTx

Joaquim Mazó i Artau
Regidor del Territori i l’Urbanisme

Segregació de Medinyà
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Amb motiu dels cents anys 
d’excavacions arqueolò-
giques a la muntanya de 
Sant Julià, l’ajuntament 
ha preparat tota una sèrie 
d’activitats per a celebrar 
l’efemèride.

Aquesta té com a objectiu mantenir viu l’esperit investigador 
i divulgatiu del jaciment, estimular noves visites al jaciment i 
al conjunt patrimonial i difondre la història de la recerca del 
patrimoni arqueològic, mantingut al llarg dels darrers anys, 
entre la població dels voltants i especialment entre els habi-
tants del municipi de Sant Julià de Ramis.

Es vol posar de manifest la labor duta a terme pels investi-
gadors, arqueòlegs, restauradors i conservadors, que al llarg 
d’un segle, han permès descobrir i preservar un patrimoni 
d’alt valor històric i cultural, sense el qual no s’entenen els 
orígens de la ciutat de Girona. Tres indrets pertanyents a dife-
rents períodes, concentrats en un espai únic que després de 
llargues prospeccions i treballs de restauració i accessibilitat, 
poden ser visitats per tothom.

Tanmateix, cal destacar la importància de protegir i posar en 
valor la riquesa ambiental de la muntanya de Sant Julià de 
Ramis, això rau en el fet que en ella s’hi concentren gran 
diversitat d’hàbitats naturals, proporcionant-li gran riquesa 
paisatgística i de presència d’espècies animals i vegetals. 
El paisatge de la muntanya és dominat per les pinedes de 
pi blanc i l’alzinar mediterrani; clapes de freixes, rouredes i 
castanyers a les obagues del vessant nord. Als seus peus, 
el riu Ter s’ha obert pas ben abrigat per interessants boscos 
de ribera. A més, cal no oblidar la funció que aquest territori 
desenvolupa com a connector biològic entre el massís de les 
Gavarres, el riu Ter i els seus afluents, i els hàbitats del Pla 
de l’Estany i contrafort de Rocacorba. És doncs per ambdós 
motius que l’any 2012, la Generalitat de Catalunya va decla-
rar la muntanya com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Malgrat que les primeres troballes arqueològiques cone-
gudes al terme de Sant Julià de Ramis es remunten a l’any 
1889, les primeres excavacions arqueològiques no van tenir 
lloc fins gairebé una trentena d’anys més tard, ja a inicis del 
segle XX. Aquestes primeres intervencions arqueològiques, 
dedicades a explorar el Cau de les Goges, foren endegades 
per la secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans, que confiaren la direcció dels treballs a Maties 
Pallarès i Gil. Actualment s’ha perdut la memòria de la data 

exacta en la qual començaren les excavacions i a l’arxiu de 
l’IEC no es conserva molta documentació que ajudi a escla-
rir-la; això no obstant, a partir del que hom registrà als llibres 
d’actes de les reunions que periòdicament celebrava la sec-
ció Històrico-Arqueològica, no hi ha cap menció a Sant Julià 
de Ramis anterior al 30 d’agost de 1915. 

Les troballes de les consecutives excavacions han estat mol-
tes i d’un gran valor arqueològic. Cal destacar el troç de ce-
ràmica on hi surt representat Triptòlem, del que no s’ha trobat 
cap altra mostra en tota la Mediterrània. 

Els diferents jaciments posats al descobert ens permeten 
fer un recorregut per tres períodes històrics diferents, que 
van des dels primers assentaments humans a la zona, fins 
a l’època medieval; El Poblat Ibèric de Kerunta, El Castellum 
Fractum i l’Església dels Sants Metges.

Detall de l’itinerari de visita al jaciment 

El programa d’activitats va ser presentat el 3 de juliol al Cen-
tre de Visitants del Gironès, i compta amb propostes per a tot 
tipus de públics i edats, amb la intenció de fomentar la parti-
cipació i servir com a plataforma divulgativa tant del valor pa-
trimonial com de les tasques dutes a terme en els jaciments.

Entre altres activitats hi haurà una exposició itinerant que 
s’inaugurarà per la festa major d’enguany, un cicle de confe-
rències que es durà a terme a la ciutat de Girona, sessions de 
cinefòrum per a gent gran a Sant Julià de Ramis i Medinyà, 

Regidories

Cent anys d’excavacions arqueològiques
a la muntanya de Sant Julià de Ramis (1915-2014).
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activitats educatives a l’escola Santa Fe i al Castellum, la in-
auguració del nou itinerari de visita al cim de la muntanya, 
tertúlies al voltant de l’arqueologia, passi de la pel.lícula Tad-
deo Jones a les sales de lectura de Sant Julià i de Medinyà, 
portes obertes i visites guiades al jaciment, diversos concur-
sos i una nova edició del cicle VIAVEU, amb concerts en el 
mateix Castellum.

Us convidem a participar-hi i conèixer de primera mà, el pa-
trimoni de la nostra muntanya i una part de la nostra història 
i el nostre present. Després d’un segle d’excavacions, tenim 
l’oportunitat de ser els protagonistes de la història.

Autors: Josep Burch, Miquel Àngel Palazón, Jordi Ribas 
i Lada Servitja.

Cent anys d’excavacions arqueològiques
a la muntanya de Sant Julià de Ramis (1915-2014).

Cultura
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Després de l’estrena a l’estiu passat, enguany s’ha progra-
mat la segona edició del cicle de concerts de petit format 
ViaVeu, amb una clara intenció de continuïtat i d’aposta per 
a la consolidació. Això és així, perquè volem continuar ofe-
rint, alhora, música i patrimoni arqueològic i natural, en un 
indret singular com és la muntanya de Sant Julià, i més con-
cretament la zona del Castellum Fractum, a tota la població 
que n’és coneixedora i, especialment, donar l’oportunitat a la 
gent que encara no ens ha descobert.

Tot i mantenir la idea original, d’aposta pels concerts de pro-
ximitat, de petit format i de músics i formacions emergents, 
hem passat les tres sessions, als diumenges cap al vespre. 
Volem, d’aquesta manera, desmarcar-nos de l’oferta dels 
grans festivals gironins que es porten a terme els dissabtes, 
per intentar atraure més públic a la nostra oferta. Alhora, tam-
bé hem volgut centrar-nos en un únic lloc per als concerts, 
el Castellum Fractum, que a banda de facilitar-nos la feina 
organitzativa i de muntatge, és l’indret més singular i carac-
terístic de la muntanya.

Així, doncs, iniciarem aquest ViaVeu 2014

El diumenge 20 de juliol, amb la prèvia del músic saltenc 
Tom Hagan, tindrem com a plat fort Joan Colomo, amb el 
seu recent disc “la fília i la fòbia”.  

El diumenge 27 de juliol el quintet de jazz-pop Verd i Blau, 
liderada per Vic Moliner i la carismàtica veu de Judith Ned-
dermann, ens presentarà  la seva música vital i optimista.  

El diumenge 3 d’agost, dues veus femenines, la cantant i 
actriu Mariona Castillo obrirà la vetllada, i tot seguit Joana 
Serrat, cantautora de folk intimista i d’arrel nordamericana.

Com l’any passat, les entrades es poden adquirir a www.
ticktea.com al preu de 10 € per dia i també el mateix dia del 
concert.  A la zona dels Sants Metges hi haurà aparcament 
habilitat i servei de bar i lavabos.

Pere Pujolràs i Feixas
Regidor de Cultura

Regidories

Cicle de concerts ViaVeu
2014

Tom Hagan

Joan Colomo

Número 36 • Estiu 201410



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
 M

U
N

IC
IP

A
L

Cicle de concerts ViaVeu
2014

Cultura

Mariona Castillo

Joana Serrat

Verd i Blau
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L’estiu no té perquè ser només platja, crema solar i paelles 
a vora el mar. L’estiu també és el moment de posar-se al dia 
amb les lectures, el moment de l’any que possiblement llegi-
rem més. Per això, des de l’Aula de Lectura us proposem 5 
novetats literàries per aquest estiu.

Cor mentider, de Marc Cerdó

En Cerdó va debutar fa quatre 
anys amb Males companyies, una 
història d’adolescència en una 
Mallorca encesa per un incendi 
forestal que va sorprendre a tot-
hom. A Cor mentider tornem a ser 
a Mallorca des de la primera pà-
gina, en aquest cas acompanyant 
un professor d’Institut català que 
ho ha deixat amb la dona i torna a 
Mallorca per retrobar-se, per cen-
trar-se i per descobrir com reco-
mençar. Pels que no feu vacances, 
llegir Cor mentider és la manera 
més ràpida de passar una setma-
na a les illes.

Pastoràlia, de George Saunders

Canviar el sistema, guanyar Barce-
lona, acabar amb la casta, fer una 
nova política: vivim temps interes-
sants i George Saunders podria 
ser un dels gurus que estem bus-
cant. Després de Deu de desem-
bre, Saunders ha tornat amb una 
altra dosi de literatura antisistema. 

  

Sa meu mare, de Pau Riba

És molt difícil parlar dels pares, de 
la intimitat familiar. Qualsevol text 
d’aquesta mena corre el perill de 
caure en la sobredosi de sucre i 
l’acumulació de records petits i 
insignificants. Pau Riba aconse-

gueix l’equilibri exacte en aquest sorprenent homenatge a 
Mercè Romeva, Sa seu mare. De jove va criticar-ne l’esperit 
naïf i la seva bonhomia, però ara que el cantant s’ha fet gran 
fa les paus amb sa mare i veu en aquell somriure perpetu 
totes les virtuts del món. Una lectura ràpida però intensa, per 
gaudir del català de Pau Riba, de la seva mala llet i de les 
seves reflexions sobre la vellesa.

Ànima, de Wajdi Mouawad

El seu Incendis va ser l’espectacle 
més vist a Catalunya l’any pas-
sat i és el flamant premi Llibreter 
d’aquest any. Que si no és normal, 
que si és una novel·la fora de sè-
rie, que si et faràs un tip de plo-
rar… O sigui, que serà inevitable 
no llegir-lo aquest estiu degut als 
comentaris positius que s’escol-
ten d’ell.

El rastre blau de les formigues, 
de Ponç Pons

El poeta menorquí Ponç Pons ha 
publicat un dietari poètic fantàs-
tic, El rastre blau de les formigues, 
on pàgina a pàgina, pensament a 
pensament, lloa la vida al camp i 
el contacte amb la natura, mentre 
ens recorda el valor de la cultura i 
del bon gust. Geografies literàries, 
reflexions d’alta volada i multitud 
d’idees caçades al vol. El rastre 
blau de les formigues és un d’aquells al·legats contra la me-
diocritat que a l’estiu fan tant de bon llegir.

Cristina Padilla
Aula de Lectura Modest Prats

Aula de lectura Modest Prats de Medinyà
5 novetats literàries per llegir aquest estiu

Regidories
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En motiu de l’homenatge a Modest Prats el passat dijous 10 de juliol, un centenar 
d’amics i veïns de Medinyà es van reunir al local social del poble d’on va ser rector 
durant 25 anys, del 1977 al 2002. Un acte presidit per l’alcalde, Narcís Casassa, i 
Antoni Solà en representació de la Diputació.

La Revista de Girona va presentar “Modest Prats, 
dotze versions”, un recull d’articles dedicats a 
Prats, que es pot trobar en el darrer número de la 
publicació i que teniu disponible a l’Aula de Lectura, 
amb les visions de Josep M. Fonalleras, Josep M. 
Nadal, Xavier Folch, Antoni Puigverd, Dolors Oller, 
Margarida Falgàs i Narcís Comadira. 

Alguns dels seus amics el van recordar, com en 
Salomó Marquès, que va ser alumne seu al seminari 
de Girona, que va dir que Prats era un professor que 
“trencava motllos”. “A la seva època, el seminari 
era la institució intel·lectual més potent de Girona”, 
va afegir-hi Marquès. “Jo no vaig ser alumne seu, 
però em va ensenyar molt a viure”, va dir Guillem 
Terribas, que va destacar la gran cinefília i la memòria 
prodigiosa d’en Modest. “Com a rector de Medinyà, 
va ser sempre una persona molt propera als joves i 

a tota la gent del poble, igual que la seva mare, l’Enriqueta”, va dir  Margarida Falgàs. 
No hi van faltar tampoc Josep M. Fonalleres i el director de la Revista de Girona, Xavier 
Cortadellas, i entre els assistents hi havia altres bons amics de l’homenatjat, com ara 
Josep M. Nadal i Xavier Folch.

Modest Prats i Domingo va néixer el 1936 a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) i va 
morir el 31 de març passat. Professor de filologia catalana a la Universitat de Girona 
fins el 2002, es va dedicar a l'estudi de la llengua catalana i hi aportà tot un seguit 
d'obres valuoses, entre les quals es destaca la 'Història de la llengua catalana', en 
col·laboració amb Josep Maria Nadal, o “Homilies de Medinyà”.

També va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i del consell plenari del Patronat 
Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, i el 2004 va rebre la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya.

Cristina Padilla i Àngel
Aula de Lectura “Modest Prats”

Medinyà recorda Modest Prats

© Fotografies: Eddy Kelele

Cultura
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Cultura i PatrimoniCultura
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Medi Ambient

Quartes jornades
de medi ambient
a Sant Julià de 
Ramis i Medinyà
En començar el mes de maig es van portar a terme les 
4es. Jornades de Medi Ambient al municipi, per tal d’anar 
sensibilitzant i apropant a la població, en general, la realitat 
i la problemàtica del nostre entorn més immediat, del nostre 
medi ambient.

Com en les edicions anteriors, des de la Regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament, es van preparar tot un seguit 
d’activitats, adreçades a diverses edats, però fent un esment 
especial en l’educació i formació en temes tan importants 
com la generació i el tractament dels nostres residus.

Per això, i aprofitant també que fa poc s’ha implantat un nou 
sistema de contenidors i una nova distribució dels mateixos 
al municipi, es van portar a terme xerrades d’informació i 
sensibilització per a tots i cadascun dels veïnats a Sant Julià 
i a Medinyà.

I també es van continuar oferint activitats a les escoles i a 
les aules de lectura del municipi i, a Sant Julià de Ramis, 
es van portar a terme dues activitats puntuals: el mercat 
de l’oportunitat i la segona mà i l’activitat fem dissabte, 
consistent en la recollida de brossa i d’altres deixalles a la 
Riera de la Rasa.

Pere Pujolràs i Feixas
Regidor de Medi Ambient

Fem dissabteMercat de segona mà
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Medi Ambient

A Sant Julià de Ramis i a Medinyà hem estrenat 
nous contenidors per a la recollida de residus.

Durant el mes de maig va entrar en servei un nou model de 
recollida de residus, amb nous contenidors i noves ubica-
cions. Aquesta implantació dels nous contenidors gràcies a 
l’ampliació del conveni amb el Consell Comarcal del Gironès 
a qui l’Ajuntament va delegar, en el seu dia, la recollida i trac-
tament de totes les fraccions de residus municipals (rebuig, 
orgànica, restes vegetals, paper i cartró, envasos, vidre i mo-
bles i trastos vells).

QUÈ ES PRETÉN AMB LA IMPLANTACIÓ D’AQUEST NOU 
MODEL?

• Afavorir la recollida selectiva i el reciclatge de residus, tot 
reduint el rebuig Per això s’han suprimit els contenidors de 
rebuig solts i s’han instal·lat mòduls de tres contenidors (re-
buig, envasos i orgànica).   Els envasos lleugers representen 
el 60% en volum de tots els residus domèstics generats i 
per això és important augmentar la dotació d’aquest tipus de 
contenidors.

A banda, i sempre que la ubicació ho ha permès i la distri-
bució per nombre de població ho ha requerit, s’ha instal·lat 
tota l’àrea de contenidors complerta (rebuig, envasos, paper-
cartró, vidre i orgánica).

• Millorar el paisatge urbà i reduir l’ocupació de la via pública 
Els nous contenidors són tots iguals, amb una estètica uni-
forme i millorada i també s’han intentat col·locar en millors 
ubicacions, de tal manera que ocupin menys espai de la via 
pública.

• Oferir un servei més eficient i amb més prestacions Els 
canvis en el model estan permetent incrementar algunes fre-
qüències i oferir nous serveis dedicats exclusivament a grans 
productors i/o de residu comercial, tot plegat sense incre-
mentar les despeses.

• Disposar d’un servei de recollida més respectuós amb el 
medi ambient Bona part dels vehicles que efectuen la recolli-
da de residus s’han anat renovant i ja compten amb propulsió 
de GNC (gas natural comprimit), la qual cosa permet reduir 
les emissions de CO2 i amb menys soroll. Tot plegat per a 

contribuir a la disminució de la contaminació urbana d’acord 
amb els objectius del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Soste-
nible al municipi.

• Disminució de la partida de despesa municipal dedicada 
a la recollida dels residus urbans  Aquest nou model ha de 
permetre a la hisenda municipal rebaixar la despesa d’aquest 
capítol, gràcies a: disminuir el nombre de tones aportades 
a l’abocador (aquestes tones de rebuig cada vegada estan 
més gravades per l’Agència Catalana de Residus), augmen-
tar el retorn de les altres fraccions (envasos, paper i vidre ) 
i reducció dels desplaçaments cap a l’abocador (abans els 
residus de rebuig es portaven a l’abocador de Solius - Lla-
gostera i ara es porten, més a prop, a l’abocador de Puig 
Palter Banyoles).

ALTRES CANVIS I MILLORES AMB EL CONVENI AMB EL 
CONSELL COMARCAL

1. AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA DE LA RECOLLIDA DE 
VOLUMINOSOS (MOBLES I TRASTOS VELLS) El servei 
que ja s’estava prestant cada primer dijous de mes, ara s’in-
crementa amb un altre servei, el tercer dijous de cada mes. 
D’aquesta manera, cada quinze dies es recolliran aquests 
objectes dipositats a l’espai públic, per tal de reduir-ne la pre-
sència indiscriminada i, per tant, millorar l’entorn dels nostres 
carrers i places. 

Recordeu: si voleu desfer-vos de mobles, electrodomès-
tics, matalassos o d’altres trastos vells, CADA PRIMER I 
TERCER DIJOUS, us els passem a recollir. Només cal que 
ho deixeu al costat del contenidor més proper.

Núm. contenidors Servei anterior Nou model

Rebuig 145 52

Paper i cartró 23 29

Envasos 23 46

Vidre 24 29

Orgànica 145 52

Número 36 • Estiu 201416



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
 M

U
N

IC
IP

A
L

2. NOUS CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA DE RES-
TES VEGETALS I PODA

Des de principis d’any s’han instal·lat, a cada veïnat, un punt 
de recollida de restes vegetals i de poda, amb uns conteni-
dors, tipus ‘banyeres’. Cada dilluns al matí es recullen tots 
aquests punts i les restes es porten a un gestor autoritzat, per 
a triturar i compostar-ho.

Recordeu: dipositeu les vostres restes vegetals, SENSE 
BOSSA DE PLÀSTIC i no s’hi poden abocar d’altres resi-
dus o trastos. Preguem que ho aboqueu a dins del conte-
nidor i que no ho deixeu al terra.

3. NOU SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DELS 
RESIDUS COMERCIALS

Aquest servei s’està oferint als comerços del municipi, per 
tal de facilitar l’aportació separada d’aquests residus i així 
incrementar la recollida selectiva i, alhora, evitar que aquests 
residus vagin als contenidors, tot provocant moltes vegades 
desbordaments a la via pública.

És un servei gratuït per als establiments interessats, i con-
sisteix en la recollida porta a porta dels comerços, el dilluns, 

dimecres i divendres, a les 10 h del matí, de les fraccions de 
paper, cartrons i envasos.

Els establiments interessats us podeu adreçar a l’Ajunta-
ment 972 170909 o a l’Àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal 972 213262, per tal d’apuntar-vos a la llista de 
participants.

I A MÉS...

ES CONTINUA BONIFICANT UN 25% DE LA TAXA D’ES-
COMBRARIES PER L’ÚS DE LA DEIXALLERIA

Als veïns i veïnes que facin un mínim de 6 visites a l’any a la 
deixalleria comarcal de Sarrià de Ter, almenys una visita per 
trimestre, i presentin segellat el targetó a l’Ajuntament jun-
tament amb la sol·licitud, se’ls bonificarà un 25% de la taxa 
d’escombraries. 

Si no teniu el targetó, podeu demanar-lo a l’Ajuntament o 
directament a la mateixa deixalleria.

Pere Pujolràs i Feixas
Regidor de Medi Ambient

Medi Ambient

Estem vivint uns dies decisius per l’esdevenir del nostre país, 
de la nostra gent i sobretot del nostre municipi. És per això 
que volem fer arribar aquesta carta oberta a tots els habitants 
de Medinyà i Sant Julià de Ramis: 

- En aquests mesos determinants pel futur d’un país i d’un 
poble ens agradaria demanar a tots els grups parlamentaris, 
i en especial els que tenen representació al nostre consistori, 
un esforç extraordinari per entendre i comprendre la realitat 
diferenciada dels dos pobles que volen esdevenir dos muni-
cipis.

Transmetre això als grups parlamentaris i fer-los adonar que 
tots els pobles del voltat del nostre municipi, així com  els ens 
supramunicipals com Diputació, Consells Comarcals... han 
estat a favor de la segregació en un 100x100, independent-
ment del seu color polític.

Per tant si tenim:

 - Tots els grups municipals a favor de la segregació.

 - Adhesions:  Consell Comarcal del Pla de l’estany, Con-

sell Comarcal Gironès, Diputació de Girona, Sarrià de Ter, 
Cervià, Sant Gregori, Llambilles, Banyoles, Madremanya, 
Cornellà del Terri, Celrà, Girona, Flaçà, Vilablareix, Bordils i 
Fornells de la Selva.

 - Estudi econòmic de la UdG favorable a la segregació, ac-
tualitzat fins a 31/12/2013.

Confluïm que els  pobles  de Medinyà i Sant Julià tenen iden-
titat pròpia i diferenciada. 

Els partits polítics que naveguen junts per un sentiment de 
país també ens haurien de recolzar per la nostra realitat, la 
independència dels dos pobles. 

La feina per part dels grups municipals està feta, amb com-
promís i unanimitat. Ara resta la feina dels parlamentaris 
d’aprovar una disposició especial específica pel nostre cas. 
I això és possible, com pot ser possible el referèndum per  
Catalunya.  

Per Medinyà, per Sant Julià com també hi són i hi volen 
ser per Catalunya. Hi confiem!

ICV-Medinyà 1972
Sobre la segregació de Medinyà i Sant Julià de Ramis
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Educació: Escola Castellum

És el primer que donem a 
tots/es les persones: mestres, 
famílies, estudiants, polítics.... 
que ens vénen a visitar i volen 
conèixer el nostre projecte.

Ara fa 6 anys quan vam co-
mençar no ens havíem plantejat  
fer-ne difusió, no era el nostre 
objectiu. Però les diferents peti-
cions ens hi han portat.

Ja que moltes famílies ens de-
manaven visitar l’escola, vam 
decidir organitzar cada gener-
febrer una Jornada de Portes 

Obertes, dins l’horari escolar, on els expliquem la nostra fi-
losofia d’escola.

Al llarg d’aquests dos últims cursos ens han visitat diverses 
escoles de les comarques gironines: Escola Madrenc de 
Vilablareix, EBM la Baldufa de Taialà, Escola d’Ullastret, Es-
cola Camins de Banyoles, Escola de Taialà, EBM la Devesa,...

I mestres d’arreu de Catalunya a través de l’ICE (Institut de 
Ciències de l’Educació) i de Rosa Sensat. Les dues instituci-

ons van organitzar visites al Castellum.

També ens han visitat alumnes de tres Instituts de cicles for-
matius d’Educació Infantil: IES la Bisbal, IES Vallvera de Salt i 

Fem difusió del nostre projecte
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IES Muntaner de Figueres. És importantíssim que futurs edu-
cadors/es visitin les escoles i vegin com és el dia a dia.

L’interès també s’ha centrat al projecte de co-creació del 
pati. Elnoupaticastellum. El centre de recursos de Girona 
va organitzar 2 visites amb mestres d’escoles gironines per 
conèixer tot el procés d’aquest projecte de pati pioner a Ca-
talunya, i ara ja amb molts seguidors.

Des d’Itàlia també han sentit a parlar del nostre projecte de 
pati i per això ens van convidar al Congrés Nacional de 
Reggio Emilia i a les Jornades d’estiu de Pistoia.

A la Universitat de Vic vam anar a fer una conferència als 
futurs mestres sobre quin és el nostre projecte educatiu i com 
vam desenvolupar el projecte de pati.

Preparar cada visita, cada conferència, ha estat un treball in-
tern de debat i de reflexió que ens ha enriquit personalment 
i com a grup professional. Aquesta il·lusió per la nostra feina 
ens fa encetar nous projectes i consolidar cada vegada més la 
nostra filosofia d’escola. Aquest treball i esforç per iniciar una 
escola innovadora ha estat premiat en el marc de l’ECOSÍ. 
Premi que, en certa manera, recompensa a l’escola pública 
que en aquests moments pateix tantes retallades de qualitat. 

En la nostra difusió hem presentat una escola pública dife-
rent, on el treball de l‘infant és significatiu, vivencial i ell és 
el protagonista dels seus aprenentatges. Totes les escoles 
tenim objectius semblants, però el camí que escull cada una 

per aconseguir-los és diferent. Per això vetllem perquè les fa-
mílies optin per una escola pública i de qualitat amb un gran 
ventall de possibilitats.

És necessari seguir fent difusió del nostre projecte educatiu 
tant a mestres, estudiants, famílies, polítics... perquè 
el coneguin. El desconeixement genera ignorància, la 
coneixença genera confiança.

Esperem poder seguir per aquest camí i que del Caste-
llum en surtin infants feliços i competents per la vida.

ORGULLOSES

DEL CASTELLUM

Ja ha acabat un altre curs i, amb 
aquest, ja en portem sis.

Ha estat un temps d’acompanyament en una etapa molt im-
portant pels nostres fills i filles i per les famílies. També per 
l’equip docent que tira del carro en un projecte d’escola pú-
blica exemplar, la nostra: el Castellum.

Ha sigut un llarg procés on ens hem conegut, hem superat 
obstacles junts, ens hem empapat de la filosofia Castellum i, 
cada dia que passa, estem més convençudes que és l’escola 
que volem pels nostres fills i filles.

Al llarg d’aquest temps ens han arribat crítiques i comentaris 
pejoratius sobre la manera de fer de la nostra escola i de com 
sortiran de poc preparats els nostres fills i filles quan acabin 
la primària.

Encara no ho sabem, però el que sí sabem és que estan gau-
dint d’un aprenentatge vivencial i significatiu, posant molt 
d’entusiasme en tot allò que se’ls proposa i que ells matei-
xos proposen, saben resoldre conflictes sense necessitat de 
la presència adulta, estan arrelant uns valors positius com 
l’amistat, el respecte o la solidaritat, que els fan créixer com 
a persones i no només com a “alumnes”.

Pensem que la ignorància és molt mala consellera i creiem 
que abans d’opinar, sobretot representants o càrrecs públics, 
i més, pejorativament, s’ha de conèixer la realitat de la que 
es parla.

Per tant, com sempre diuen els i les nostres mestres:

“El Castellum té moltes portes i finestres. Finestres per mi-
rar, per observar, per badar, per investigar, per comptar, per 
veure, per descobrir, ... Moltes portes per entrar i sortir, per 
caminar i córrer, ...”

Convidem a tothom a fer un cop d’ull a través d’elles. Estem 
segures de que quedaran sorpresos del que veuen.

Junta AFA Castellum
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Educació: Escola Santa Fe

El passat divendres 23 de maig a la tarda va tenir lloc al Local 
Social de Medinyà la jornada anual de danses de l’Escola 
Santa Fe. Després de la presentació per part del director, per 
cursos, tots els alumnes van representar davant de la resta 

de companys, familiars i mestres un total de deu danses 
populars de diversos països del món assajades i preparades 
durant les hores d’educació física i d’educació musical. Cada 
dansa va anar precedida per una breu presentació per part 
d’una parella d’alumnes de cada curs.

Per una banda, els nens i nenes de P3 i P4 d’Educació Infantil 
van interpretar una dansa dels indis de Canadà anomenada 
“Ani Counie”, un ball ritual als esperits del foc, i una altra de 
russa amb el títol de “Antoshka”. Els alumnes de P5 van ballar 
dues danses franceses: “La badoise”, polca francesa de la 
regió de Savoia, i la “Dansa dels pastors”, de la Provença. 
Tant els més petits com els més grans anaven vestits amb 
una samarreta vermella.

Pel que fa als cursos de primària, el alumnes de cicle inicial 
- primer i segon - anaven amb samarreta blanca i van ballar 
“Oh, Susanna!”, dansa popular d’Estats Units creada el 
1848, i “Zemer Atik”, un ball israelià de foment de la pau i 
l’harmonia. Els grups de tercer i quart (cicle mitjà), vestits 
amb samarretes verdes, van ballar el “Branle de les rates” 
(o del Codalet) d’origen occità del s. XVII, i la “Polca de l’Ós” 

que, tot i el nom, es tracta d’una dansa pirinenca en forma 
de xampanya dedicada a l’ós. Finalment, el cicle superior va 
interpretar “Kolo Srem”, una dansa molt popular a les festes 

de sèrbia, i un cercle circassià, ball rodó d’origen anglès 
però amb sonoritats italianes. Des del curs 2008 – 2009 i de 
forma rotativa, s’han anat treballant 4 formes de ball: danses 
populars catalanes, danses del món, balls de saló i dansa 
contemporània. I és que la dansa és un recurs educatiu cabdal 
per treballar el ritme i la coordinació a partir del moviment i 
ajuda a l’alumne a relacionar-se amb els seus companys. Al 

mateix temps, des de l’escola ens agrada treballar-la per tal 
d’obrir el ventall cultural i sonor dels nens i nenes, molt sovint 
centrat en cançons i balls de moda.

Tot i els nervis inicials, durant una hora, els alumnes van 
realitzar de forma excel·lent els dos balls per grup que tenien 
encomanats. Des de l’escola volem agrair a totes les famílies 
el seguiment atent i interessat del treball educatiu que 
s’ofereix en aquestes tipus de jornades.

ESCOLA SANTA FE DE MEDINYÀ

Tornen les danses
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Club Excursionista Sant Julià de Ramis

18 de maig: pujada a Argimon. 

Una ascensió forta i dre-
ta que tallà l’alè a alguns 
de nosaltres, però la vis-
ta dalt de l’ermita ens 
compensà de sobres... 
Un petit esmorzar i ca-
renejàrem fins al castell 
de Farners. Trajecte llar-
guet, però fàcil, amb vis-
tes esplèndides sempre. 
Ens esperava el trenca-
cames de la baixada fins 
Santa Coloma. Mentre 
nosaltres ja descendíem 
cansats i vigilant on po-
sàvem els peus, ens tro-
bàrem un noi que pujava 
com si res, i descalç! 
Vorejàrem la riera de 
Santa Coloma sota l’ombra dels plàtans del Passeig de Sant 
Salvador, ens refrescàrem a la Font Picant i cap als cotxes. 
Alguns, amarats de sol, cel i verd, ens animàrem a dinar a 
base de carn a la brasa a l’Esparra.

15 de juny: circular Cantallops, Castell de Re-
quesens, Vinyes dels Àspres.

Plaent caminada per terra de tramuntana i dolmens. Les vis-
tes sobre l’Alt Empordà ens impressionaren a la pujada. Es-
morzàrem prop de la font, al poble de Requesens i, després 
de prendre un cafè a la cantina, continuàrem el camí cap al 
castell. Un antic forn per coure rajols, el pou de glaç i l’antiga 
serradora ens menaren de dret cap al petit turonet coronat 
per la fortificació. La visita, més curta de l’habitual, ja que per 
seguretat algunes zones del castell són tancades, ens va per-
metre fruir les històries que el nostre magnífic cicerone ens 
explicava. Finalment tornàrem a Cantallops baixant de dret 
per entre matollars i vinyes. Un magnífic dinar de germanor 
al cafè de la Concòrdia i finalment, havent dinat la tan es-
perada visita a la bodega de les Vinyes dels Aspres. Només 
podem agrair a en David Molas les seves expertes explica-

cions al voltant de la història del poble del castell i com no 
dels magnífics vins que poguérem degustar en un dia d’allò 
més complet.

23 de juny: revetlla popular de Sant Joan.

La ja tradicional revetlla de Sant Joan va aplegar a unes du-
es-centes persones a la Plaça de la Font Picant. El sopar i 
la celebració van estar marcats pel bon rotllo. L’arribada de 
la flama del Canigó i la lectura del manifest van precedir el 
dinar. La rotllana de gent al voltant del foc i els salts per sobre 
d’aquest es van acabar amb una sardana improvitzada abans 
de tirar uns quants petards. Finalment la música va amenitzar 
una vetllada d’allò més entretinguda, en una de les edicions 
més lluïdes d’aquesta festa. 
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Futbol Sala a Sant Julià de Ramis

Estimats jugadors,

M’adreço a vosaltres perquè us vull transmetre l’admiració 
que em provoca la vostra actitud davant l’esport que 
practiqueu. Sí, us admiro, i ho faig de debò, amb passió, 
perquè amb el vostre comportament davant les derrotes 
-algunes com la del darrer partit molt dolgudes- em doneu 
una lliçó que espero no oblidar fàcilment.

No us he sentit mai una queixa ni abans ni després  d’un 
partit. No us he sentit mai dir un: “no tinc ganes” o “no val la 
pena anar al partit”. I què haig de dir dels vostres somriures 
al sortir del vestidor, em deixeu sense paraules. 

Els vostres rivals a vegades us apallissen al camp amb 
resultats de dues xifres. Però tingueu clar que la gran lliçó la 
doneu vosaltres amb la vostra actitud al camp malgrat que 
els altres ni se n’assabentin. Sempre sou respectuosos tant 
amb el rival com amb l’àrbitre i sempre agraint al final del 
partit el suport de l’afició. 

Potser és la innocència pròpia de l’edat, però si us plau, no 
deixeu mai que un resultat us faci abaixar el cap, perquè 
només ho ha de fer aquell que no ho dóna tot, i aquest 

no és el vostre cas. Algunes vegades 
us toca lluitar contra rivals que no us 
respecten, pobres, només miren el 
marcador. Sé que el resultat del partit 
a l’esport que practiqueu és important, 
esteu competint, però per mi, i sé que 
per aquest club també, aquest esport 
és molt més. Aquest esport dóna eines, 
valors i us educa pel vostre futur, no només com esportistes 
sinó com persones. Crec que els esteu assolint, i tingueu clar 
que aquí vosaltres guanyeu. 

D’aquí les meves paraules, la meva reflexió. Amb el vostre 
treball els resultats al camp que mereixeu arribaran, estic 
segura, però volia fer-vos saber que el més important ja ho 
teniu: un grup que gaudeix dels seus companys, que estima 
el seu entrenador i el seu club, que fa esport per gaudir-lo, 
sense la pressió d’haver de guanyar. 

No ho oblideu, amb aquesta actitud sempre estarem amb 
vosaltres, perquè ens doneu una lliçó que sovint oblidem.

Carta d’una mare d’un jugador d’un dels nostres equips, 
febrer de 2014.

Volem fomentar la pràctica del futbol sala i volem fer poble, 
per això hem organitzat un torneig diferent, un torneig en el 
que no importi el resultat si no conèixer els nostres veïns per 
sobre de tot. Amb rivalitat, sí, però amb bon ambient, també.

QUAN?
Per la festa major de Sant Julià de Ramis. El dissabte 20 de 
setembre. Una estoneta al matí i una altra a la tarda.

A ON?
Al Pavelló d’esports municipal.

QUIN SISTEMA DE COMPETICIÓ?
Un sol grup de tots contra tots amb partits curtets de dues 
parts de 15 minuts aprox.

QUÈ TENIM?
Els equips: l’SPORTING DEL PLA DE BAIX - el RÀCING 
MONTAGUT - el FUTSAL CAMP DE LES COMES - LA 
GARRIGA / EL TERRI / OLIVARS UNITED - ATLÈTIC GOLF 
GIRONA 

Els equipatges: l’organització facilitarà a cada equip un lot 
d’equipatges.

QUÈ ENS FALTA?
Els jugadors/es. 

QUI POT JUGAR?
Homes i dones a partir de 16 anys 
empadronats/des a Sant Julià de 
Ramis. Es permetrà la inscripció de dos 
extracomunitaris/àries per equip. Un/a 
extracomunitari/ària és una persona de 
fora de Sant Julià de Ramis. 

Som un poble que confia amb la cantera i “la gent de 
casa” per tant les persones empadronades a Sant Julià de 
Ramis hauran de jugar obligatòriament amb el seu equip de 
referència segons el veïnat on visquin. 

COM ET POTS INSCRIURE?
Truca a l’Ajuntament (972170909) i t’ho explicarem. Cada 
equip tindrà el seu delegat. T’hauràs de posar en contacte 
amb ell per inscriure’t a l’equip. Hi ha lloc per tothom.

Comenceu a reunir-vos, entreneu molt que ben aviat arriba el 
dia de la gran cita.

Carta oberta

1r Torneig de futbol sala interveinats
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El Santju, molt més que bàsquet
A. Bàsquetbol Sant Julià de Ramis

“La nostra recompensa es troba en l’esforç i no en el resultat. 
Un esforç total és una victòria completa” (M. Gandhi)

L’octubre de l’any 2011, per una  d’aquelles “casualitats de la 
vida” que no saps mai si són realment casualitats o històries 
ja escrites per viure en el moment més oportú, vaig acceptar 
la proposta de fer-me càrrec del sènior femení de l’A.B. Sant 
Julià de Ramis. Fins aleshores, i sempre com a contrincant, el 
Sant Julià per mi no era res més que aquell equip “simpàtic”, 
que no saps ben bé perquè et cau bé, i 
que temporada rere temporada, l’havies 
de buscar ocupant els darrers llocs de 
la classificació, però que sempre hi era.  
Amb una experiència excessivament 
curta com a entrenadora i sense estar 
massa convençuda d’on em ficava, em 
vaig trobar un grup compacte d’11 ju-
gadores molt ben avingudes que veien i 
vivien el bàsquet com a entreteniment i 
diversió, més enllà de l’esport, els resul-
tats i la competició.  Totes i cadascuna 
d’aquelles jugadores m’ho van posar tan 
fàcil que en poques setmanes els entre-
naments es van convertir en estones de 
riure i diversió, els partits en moments 
replets d’històries anecdòtiques, el bàs-
quet en més que una afició i el Sant Julià 
en molt més que un simple equip d’un 
club petit. La temporada següent de 11 
jugadores passàvem a 14 i l’actual, 3 
anys després, l’hem acabada amb 13. 
En total han estat 16 les jugadores que 
han vestit la nostra samarreta al llarg 
d’aquestes 3 temporades. 16 noms pro-
pis que han format part de la petita però 
intensa història d’aquest club. Un club 
que, d’altra banda, gestiona i coordina 
un grup de gent entusiasta, que vetlla 
per la bona harmonia i l’ambient fami-
liar que el caracteritza, lluny dels bons 
o mals  resultats que els seus dos únics 
equips obtinguin a nivell competitiu. 
Una gent que es desviu per mantenir-lo 
en vida, malgrat les dificultats de generar equips de base en 
un club petit i els limitats recursos econòmics de què disposa 
per tirar-lo endavant.

Avui, i per una altra d’aquestes “casualitats de la vida” , la 
major part d’aquests 16 noms propis s’ha acomiadat del 
club i de la competició deixant un buit que, difícilment, po-
drem cobrir. Perquè, i no em cansaré de repetir-ho, els grans 
equips no els fan els grans resultats, sinó les grans persones. 
I durant aquests tres anys jo he tingut la sort d’estar envol-
tada de grans persones que m’han fet sentir la millor entre-
nadora, i han convertit el Sant Julià, el nostre Santju, en molt 
més que un equip de  bàsquet. 

La raó d’aquest escrit no és una altra que retre un petit ho-
menatge a cadascuna d’elles; per tot allò que hem viscut, per 
tot allò que hem compartit, però, sobretot, per tot allò que 
heu creat  i que ja vam batejar com a l’esperit del Sant Julià. 
Per tot això, Marina, Alba, Sílvia, Eva, Anna P., Joana, Subi, 
Anna F., Glòria, Georgina, Míriam, Isa, Anna S., Txell, Marta i 
Laura... GRÀCIES !!

I com que alguns i algunes encara volem creure en l’existèn-

cia d’un nou Santju femení per a la temporada 2014 -2015, 
que serveixi aquest escrit, també, perquè tots aquells i aque-
lles que vulgueu viure el bàsquet d’una manera diferent, ens 
ajudeu a fer-ho possible. Des del club busquem els nous 
noms propis que mantinguin en vida aquest esperit al qual 
feia referència.                                    

IRENE VARELA

Entrenadora equip femení sènior A.B. Sant Julià de Ramis

a.b.santjuliaderamis@gmail.com                                                                 
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De la il·lusió del teatre a la Passió

Medinyà sempre ha estat 
un poble de teatre, des 
dels temps de l’antic Local 
Social fins al nou, sempre 
hi han hagut diferents pro-
jectes per fer-hi teatre.

Ara vull parlar dels projec-
tes que s’hi han elaborat 
el darrer any, per fer-ho 
hauria volgut parlar amb la 
persona que ho ha impul-
sat, l’Albert Massanellas i 
Guillamet, però a Medinyà 
tothom sap que això no és possible, per a qui no ho sàpiga, 
l’Albert ja no està amb nosaltres, un problema de salut va 
fer que l’endemà de la darrera representació, del seu gran 
projecte La Passió de Medinyà deixéssim de sentir el seu alè, 
animant-nos a millorar cada dia.

Per això parlo amb la seva dona, la Gemma Saura i el seu 
cunyat en Xevi Saura, que m’expliquen l’entrellat de com va 
començar tot.

L’any 2012 quan un grup de persones del poble estaven reu-
nides per tornar a fer la representació dels Pastorets, llavors 
l’Albert treu el guió dels darrers Pastorets que s’havien re-
presentat a Medinyà, feia molts anys, escrits juntament amb 

l’Enric Calpe,  i proposa capitanejar aquell grup de persones. 
El procés dels assajos i tot el muntatge va servir per establir 
tot un seguit de relacions entre unes persones que es conei-
xien, però en altres àmbits.

Arribat el gran dia de la estrena, l’Albert va obrir les cortines 
de l’escenari i va presentar a les persones que hi actuarien, el 
local estava pleníssim: tot el poble era allà.

La representació dels Pastorets de Medinyà 2013 va ser un èxit 
rotund, s’havia complert un somni, però la il·lusió continuava...

Així va ser durant la valoració de com havien anat els Pasto-
rets, va sorgir la idea de crear una associació en base a un 
nou grup de teatre, això va il·lusionar a molta gent.

L’Albert ja tenia l’obra escollida i el projecte pensat, però calia 
vestir-lo. Per això primer s’havia d’escollir un nom per al grup, 
fins i tot hi varen haver votacions, però es va consensuar el 

nom definitiu: dosdedeu. Un nom senzill però amb persona-
litat que es basa amb la hora que es quedava per assajar: a 
dos quarts de deu.

El Grup estava encuriosit esperant a conèixer quina era la 
obra que tant havia agradat a l’Albert, després de que l’autor, 
en Jordi Santasusagna, autoritzés a fer-hi alguns canvis, va-
ren començar els assajos de Primer Primera. Aquell ambient 
que havia nascut amb els pastorets encara perdurava i s’ha-
via creat la petita família dels dosdedeu.

La estrena es va fer a Llampaies l’11 de maig de 2013. La re-
presentació va ser un èxit. Ho heu brodat!, va dir l’Albert, tot 
just acabada la representació, i tothom va explotar d’emoció.

Però la prova de foc venia per l’actuació a la 4ª Fira del Con-
te, el dia 31 de maig. El local tornava a estar ple de gom a 
gom. Tothom ho tenia clar que allà s’havia de donar tot: el 
poble s’ho mereixia. Tot i els nervis, la representació va tornar 
a ser un èxit. 

D’aquesta llavor per el teatre també n’han sorgit dos grups 
més: El Grup Infantil que es va estrenar ambLa Reina Madui-
xa, i el Grup Juvenil que hi va representar El Malalt Imaginari.

També s’ha de remarcar que no es cobra entrada per veure 
les representacions, sinó que per col.laborar amb les perso-
nes més necessitades, es recapten aliments de forma volun-
tària.

De Primer Primera se n’han vàries representacions: L’Esca-
la, Cervià de Ter, Sat Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Fornells 
de la Selva, Maià de Montcal, Viladesens,.., i quan ja s’havia 
decidit deixar l’obra i preparar-ne una altra, arriba el convit 
per actuar al XIVFestival Internacional de Teatre Amateur de 
Girona,( FITAG 2014), el 28 d’agost al pati de les magnòlies 
de Girona, realment és un repte impressionant.

Passat l’estiu de 2013 l’Albert convoca una reunió dels dos-
dedeu, explica que tenia un somni, un d’aquells que fins que 
no el realitzés no pararia. El seu somni era fer La Passió de 
Medinyà. Tothom va quedar sorprès. Com es feia una Passió?.

Així la tardor va ser completa: preparar: Primer Primera, els 
Pastorets, els Reis, i La Passió.

Com que les tres primeres tasques ja les tenien força per mà, 
el gran repte era La Passió. S’havia d’organitzar tot, es varen 
crear les comissions de treball a on cadascú s’encarregava 
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d’una tasca, mentre l’Albert ho anava coordinant.

La presentació en públic de La Passió, amb una posada en es-
cena impactant va fer que tingués una molt bona rebuda a Me-
dinyà, així molta gent s’hi va afegir per col·laborar-hi, fins i tot 
d’altres indrets com L’Escala, Celrà, Sant Julià, Palamós, Salt,...

Tor i haver-hi un guió sovint les escenes s’anaven detallant a 
mesura que s’assajava, amb les indicacions tècnico-històriques 
de Mossén Sebes Aupí, rector de la Parròquia de Medinyà.

Cada assaig anaves encoratjant a tothom per posar-hi tot el 
millor de cadascú. Tal com deies: Cada dia estem més a prop 
d’aconseguir-la. Sens dubte la farem realitat !. La primera 
Passió de Medinyà, diferent a les que es fan arreu, però segur, 
amb la mateixa passió !!

Quan tot ja estava en marxa, i acabant els detalls, el dilluns 
abans de l’estrena ens assebentem que has tingut un proble-
ma de salut i que estàs ingressat al Trueta. Tothom té clar que 
s’ha de acabar allò que s’ha començat, per tant La Passió 

es farà!.

Arriba el dissabte 12 
d’abril, abans d’iniciar 
la representació po-
dem veure un vídeo 
donant-nos ànims i 
molta sort. 

També vares poder-la 
veure des del teu llit de 
l’hospital, cosa de les 
tecnologies informàti-
ques.

El diumenge la segona 
representació, també 
amb el local ple i una 
posada en escena es-
pectacular amb una 
gran èxit de públic.

Realment aquell somni de l’Albert s’ha pogut fer realitat, per la 
seva il·lusió, tossuderia i ganes de moure un gran grup de per-
sones, tot agraïnt-los el seu esforç i confiança en el projecte.

Perquè m’agrada el teatre?...
Entre altres i segurament perquè quan s’obre el teló..

No tens res absolutament guanyat
I call lluitar-lo escena a escena,

Independentment de com hagi anat el dia anterior...
Som-hi... i a per totes !!

Albert Massanellas, 13 d’abril de 2014

Gràcies per tot el que has fet Albert, sempre seràs entre nos-
altres i per sempre més seràs el nostre DIRECTOR.

Queralt Pineda i Miró
En nom del Grup de Teatre Dosdedeu de Medinyà

A nivell personal, com a representant municipal vaig anar te-
nint un coneixement global de com s’anaven desenvolupant 
els projectes teatrals.

Cap a finals de 2013, abans de presentar el projecte de La 
Passió, al poble de Medinyà, l’Albert ens ho va explicar al 
Govern Municipal. 

Realment vaig veure que era una tasca engrescadora però 
ingent, i que suposava un salt organitzatiu molt gran. Per això 
ens vàrem comprometre a donar-hi suport: econòmic,material 
i logístic.

Durant la preparació de La Passió, l’Albert em va comen-
tar que s’hi havien ofert a col·laborar moltes dones, però 
pocs homes, i com que a l’obra hi apareixien més homes 
que dones, trobava que potser alguns papers masculins 
s’haurien de treure. A nivell particular m’hi vaig oferir a fer-hi 
alguna participació menor, així va ser com vaig poder viure 
com s’anava gestant el projecte des de dins. Al igual varen 
anar-s’hi incorporant altres persones del poble i d’altres mu-
nicipis, i així es varen poder cobrir tots els papers.

Realment la preparació va ser complexa i cal destacar el pa-
per de l’Albert que a més de dirigir es va ocupar de coordi-
nar les diferents comissions, sempre estava a tots els llocs. 
Recordo els dies d’assaig que s’acabaven cap a la una de la 
matinada, rebia whatsapps més enllà de les dues, senyal de 
que l’Albert no parava.

El projecte va ser complex, però amb l’empenta que hi po-
sava l’Albert i l’assessorament de Mossèn Sebes Aupí, es va 
anar afinant el guió final.

A mesura que el grup de gent participant anava augmentant 
la coordinació també era més complexa i a més s’hi ajuntava 
el fet de anar-hi afegint, el so, la llum, l’atrezzo, el vestuari, ..., 
realment una espiral de feina, nervis i tensió.

Però bé, tot estava a punt vam fer un assaig general i va 
sortir bé, tot a punt per a la gran estrena. La setmana següent 
passaven una sèrie de fets que crec que amb el temps seran 
una part de la història de Medinyà:

El gran èxit de la representació de La Passió, i els fets que 
acaben amb la presència física de l’Albert, i ho dic així perquè 
crec que totes aquelles persones que hem vist la seva il·lusió, 
força, empenta i ànims perquè aquest projecte sortís enda-
vant no ho oblidarem.

Per això aquesta Passió ha de continuar, i des del Govern 
Municipal hi continuarem donant el recolzament necessari 
perquè vagi endavant, i torni a ser una realitat el 2015.

Gràcies Albert per tota aquesta feinada.

Joaquim Mazó i Artau
Regidor del Territori i l’Urbanisme
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Albert Massanellas, El DIRE, el nostre “dire”, i amor meu, va 
morir el passat 14 d’abril d’enguany de manera sobtada i ....
massa aviat. Se li va trencat el cor; Va marxar havent pogut 
realitzar la seva fita més preuada en el teatre, el seu somni: 
“La Passió de Medinyà”. 

Fer La Passió es va engendrar, molts anys enrere en una con-
versa amb Mn Modest Prats, però que no va ser possible dur 
a terme. 

Amb una idea original, de Mn Sebastià Aupí, l’Albert va es-
criure la seva Passió particular, però sense deixar d’esser fi-
del a les escriptures.

Tot i que no la va poder gaudir presencialment, ho va fer per 
“Skaip”, i les seves paraules, adreçades a tots els partici-
pants, van ser:

Amigues i amics, avui fem història, fem història dins i fora del 
nostre poble i que a ningú se li escapi que encetem una tradi-
ció.... Tots i cadascú de nosaltres n’és protagonista amb petit 
o gran paper.... m’emociona sentir que ho donareu tot dins i 
fora de l’escenari per l’èxit de les representacions.... m’emo-
ciona la gran feina de les comissions, especialment vestuari, 
així com atrezzo, publicitat, mercat, artística exterior, música 

..... m’emociona totes i cadascuna de les col.laboracions.... 
m’emociona la bona acollida en els anunciants... en definitiva... 
m’emociona que un somni us hagi apassionat! No us diré més... 
SOU COLLONUTS! Gràcies! Molta merda!... ho brodarem!

I penso que sí, que ho vàrem brodar!! Amb l’ajuda de molts 
de vosaltres, de la Parròquia, de l’Ajuntament, del teatre de 
Sant Julià de Ramis.....

A títol personal, per l’afecte que ell els hi tenia, vull fer esment 
de la Inno Garcia (d’Altera’m), Sebastià Aupí, Marc Ferrer, Mar-
garida Falgàs, Dani Garzón, Anni Sanchez, David Saura, i en Pau 
Puig; Pau, et tenia amb molta estima, ets una persona increïble!!

En nom  meu, de les meves filles i de la família de l’Albert apro-
fito aquesta oportunitat per donar gràcies a tots els “Dos-
dedeu” pel suport, la companyia i mostres d’afecte que han 
tingut amb nosaltres. I gràcies per fer-li un comiat tant bonic.

Amb La Passió li vareu fer un regal extraordinari!!  Companys, 
us estimo molt!!

I finalment GRÀCIES, a tot el poble de MEDINYÀ.

Gemma Saura - Presidenta “Dosdedeu” teatre 
i Família MASSANELLAS - SAURA

Entitats
Sant Julià de Ramis

El Casal de la Gent Gran de Sant Julià 

El “dire” apassiónat. Albert Massanellas Guillamet

Som un grup d’unes trenta-cinc persones, dones, i d’un sol 
home, en Vicens. Ens podeu trobar cada tarda de les 4 a 
les 7. Mirem de passar una bona estona, expliquem algunes 

anècdotes, algunes notícies bones, a vegades també són 
dolentes, fem tallers de memòria, ganxet, mitja, gimnàstica, 
pintura, parxís, joc de baralles, etc...

Per Sant Joan preparem les 40 herbes per fer la ratafia. A les 6 

berenem una mica, unes quantes galetes, un suc fresc i a l’hi-
vern un cafè amb llet ben calenta. I quan toca celebrar els ani-
versaris i sants, una bona coca i una copa de cava per brindar. 

L’any passat vàrem fer una excursió amb el tren groc.

Per Nadal fem un dinar tots plegats i al final de curs, al 
juny, un altre comiat. 

Ara estem preparant la Festa Major, al setembre, per 
engalanar la plaça de davant del pavelló, lloc on es 
fa el pregó. La Teresa Micaló, la nostra professora de 
ball, prepara els balls de línia, amb moltes participants 
del poble i també de fora, amb molta il·lusió. 

Hem pensat fer una exposició de fotos dels nostres 
fills i néts, de quan eren petits. Com a pares i avis es-
tem orgullosos i ens cau la baba. Posarem alguns tre-
balls fets durant el curs i per això fem una crida perquè 
us animeu a venir al nostre Casal. Us rebrem amb els 
braços ben oberts i segur que us ho passareu molt bé. 

Finalment, i aprofitant aquesta ocasió a la revista municipal, 
volem donar el condol a les famílies de les nostres compa-
nyes del Casal, la Pilar Ribas i la Maria Raset darrerament 
traspassades.
Bon estiu i fins al setembre!
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A.N.C. Medinyà

ANC - AT Medinyà per la independència

L’assembla Territorial Medinyà per la Independència, és una 
de les primeres que es va constituir al Gironès. Col·laborem 
amb totes les assemblees de la comarca i dels pobles amb 
característiques semblants.

En aquest moment ens movem en l’àmbit del Gironès, for-
mem part del Signa un Vot de la zona Gironès Nord, amb 
Flaçà, Juià, Bordils, Celrà, Sarrià, Sant Julià i l’AT Cinyana 
que aglutina Viladasens, Sant Jordi i Cervià. Amb ells ens 
coordinem amb la campanya de Signa un vot i en activitats 
relacionades en argumentar i promocionar el Dret a Decidir i 
els principis de  l’Assemblea Nacional Catalana. També col-
laborem amb el col·lectiu del Gironès de Súmate, en la cam-
panya, Un país de tots

Per altra banda ens coordinem amb pobles petits, que des 
d’estiu del 2013 ens hem aglutinat 49 pobles de l’ Alt i Baix 
Empordà,Gironès i Pla de L’Estany, ubicats entre el Ter i el 
Fluvià, en l’associació Rius de Llibertat. Som pobles petits, 
com Medinyà, que tenim una assemblea per la Independèn-
cia i que junts ens fem forts, treballant per la Via Catalana o  
en campanyes com Catalunya a Europa. 

Part del manifest de Rius de Llibertat:

A Medinyà hi som presents en diferents activitats. Hem fet 
parada de Signa un Vot al carrer i en fires i actes del poble. 

Un any més hem organitzat l’Espargulada. Un dissabte a la 
tarda d’espàrguls, buscant qui porta més espàrguls, qui porta 
el més llarg, qui ... I després fem una truita tots plegats a la 
plaça de la Font. Aquest any fins i tot hem estrenat un himne 
cantat per en Samb i joves músics del poble.

També hem col·laborat amb el col·lectiu pro Medinyà Inde-
pendent en una sardinada popular i hem estat presents a la 

fira del conte, amb una 
estelada i una taula del 
signa. 

És un dia que els veïns i 
les veïnes ens trobem al 
voltant de la paella, fent 
una truita i parlant del 
poble i del país, amb 
la Independència com 
objectiu.

També hem participat a 
la fira del conte, hem fet 
una parada del signa un 
vot i repartit Auques de 
la Independència per 
pintar.

Aquesta setmana s’han 
recollit a Medinyà  els 
equips de coordinació de 
tot Girona,  més de 100 
persones que ens hem 
trobat per preparar el 
proper 11 de setembre.

Per Catalunya, cons-
truïm un  d’estat per a 
tothom! 

Els rius Ter i Fluvià allotgen, al seu pas, molts munici-
pis de característiques diferents fins arribar al Mar Me-
diterrani, però per a tots plegats els rius són sinònim 
de llibertat i d’una identitat que es va formant a mesura 
que s’avança i on és tant important l’origen –d’on es 
ve- com el destí i l’objectiu –cap a on es va-. Tenim el 
desig d’alliberar la nostra Nació, i avui ens hem unit fes-
tivament per fer notori el nostre ferm convenciment en 
el naixement d’un nou estat, d’una Catalunya lliure pels 
nostres fills i néts, per a tots els catalans i catalanes. 
 
Hem perdut la por. Sabem que la unió ens fa més 
forts i que siguin quins siguin els nostres orígens, 
adscripcions polítiques o ideologies, estem cami-
nant plegats i units per assolir la nostra sobirania i 
amb ella una Nació lliure, socialment justa i avançada. 
 
Així doncs, des d’aquí afirmem que els municipis que 
formen part de “Rius de Llibertat-Jornades per un Nou 
Estat” volem la independència i volem aconseguir-la 
d’una manera radicalment democràtica i escrupolosa-
ment pacífica a través de les urnes. 

• Volem la independència per dignitat, per regeneració 
democràtica i per justícia social.

• Entenem que la independència és una oportunitat real 
de millora col·lectiva i individual.

• En definitiva, aquesta és l’oportunitat que totes les per-
sones d’aquest país hem d’aprofitar. Perquè junts, cons-
truirem el país de tots.
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Fira del Conte de Medinyà
Medinyà
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Cantaires de Sarrià de Ter

Ens tornem a trobar una vegada més per parlar de música, 
aquest aspecte que uneix els dos pobles veïns per mitjà de la 
nostra coral, tan sigui per les festes majors, com per diades 
assenyalades i homenatges a la vellesa. Ja vàrem començar 
l’any celebrant la festa petita amb una Missa i concert en 
honor als patrons del poble de Sant Julià i Santa Bassilissa. 
Canviant de registre férem l’obra de teatre “Els maldecaps 

del Senyor Qualsevol” de Lluís Aymerich al centre social de 
Medinyà, però l’esdeveniment que ens a fet mes il·lusió ha 
estat l’acompanyament al casament de la filla del company 
de coral Lluís Batchelli, la unió de la Glòria i en Fran a la cate-
dral de Girona ens va fer passar un matí inoblidable. 

També estem molt engrescats en les trobades de corals de 
les comarques gironines prepa-
rant el concert del tricentenari 
“Cantem en llibertat” organit-
zat per “L’agrupació coral de les 
comarques gironines”, el dia 22 
d’abril assaig a Quart, el dia 1 de 
juny assaig i concert a La Jonque-
ra i per fi el gran concert al teatre 
municipal el dia 22 de juny, serem 
un total de 18 corals i 400 cantai-
res amb un repertori de música 
catalana de tots els temps. 

Amb l’homenatge a la vellesa de 
Medinyà el dia 18 de maig i el de 
Sant Julià el 8 de juny, amb una 
catifa de flors confeccionada per 
els veïns-veïnes i el grup d’escol-
tes local Kakau, ja que coincidia 
amb el dia de Corpus. 

Com podeu veure 100% Cantai-
res... i més. 

Que tingueu bona música.

Ernest Penalba

100% cantaires
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De la bossa de plàstic al cistell
AAVV La Garriga

De tots és sabut, que fins no fa massa temps, quan anàvem  
a fer la compra al supermercat, sovint,  trobàvem  un munt 
de bosses de plàstic gratis al costat mateix de la caixera per 
anar-hi posant tot allò que acabem de comprar.

Una bossa, i una altra ...i una altra...i una més... Eren gratis!!...I 
llavors què? De què en fem quan col·loquem la compra ben 
posadeta a la nevera o al rebost? En aquest moment, és quan 
comença el dilema amb les bosses de plàstic i sovint ens 
preguntem, tot mirant l’excés de bosses agafades al super... 
A on les posem?  De que en fem? Aparentment pot semblar 
una decisió fàcil, però en aquest moment pot seguir o no el 
procés de contaminació mediambiental. Hem de prendre una 
bona decisió.

Les bosses de plàstic d’un sol us, afortunadament en l’actu-
alitat, tenen el dies comptats al nostre país. 

El seu consum ha de veure’s reduït en un 70/80% pel 2014. 
Tot i això els consumidors, a hores d’ara, encara continuem 
trobant bosses en les caixes de la gran majoria de supermer-
cats.

Espanya, és el primer productor europeu de bosses d’un sol 
us i el tercer consumidor. Actualment se segueixen consu-
mint 150 bosses plàstiques de promig per habitant a l’any. 
Cada bossa emet uns quatre grams de CO2 en la seva fa-
bricació i el total de totes elles produeix el 0,1% de l’emissió 
total nacional. Sabíeu que les bosses, ampolles, recipients i 
taps, entre d’altres derivats del plàstic, tarden al voltant de 
cent anys en descompondre’s totalment?

Tan sols del 20 / 30% del total de les bosses, acaben en els 
contenidors grocs pel seu reciclatge. 

Un 65% de les bosses, sol ser aprofitat o reutilitzat com a 
bosses d’escombreries, però.... en aquests casos, el 20% de 
les bosses recollides acaben el seu cicle en els abocadors i 
en el pitjor dels casos, en els nostres boscos, parcs, carrers 
veïnals o fins hi tot, en les nostres costes i platges a on hi 
queden com a trampa mortal per les aus i les tortugues.     

Les bosses de plàstic o el derivat d’aquest, son un producte 
extremadament nociu pel nostra medi. Afortunadament cada 
vegada més s’està tornant mes prescindible i fàcilment reem-
plaçable. Cada vegada més, ens anem acostumant a tornar 
a portar el carret de la compra al super, o per que no, hem 
tret la pols del cistell de l’armari o fins hi tot, com ja està 
passant a la gran majoria d’establiments del nostre entorn, 
ja paguem per cada bossa que agafem. Va pels despistats 
o per qui encara es resisteix a ser previngut o senzillament,  
NO conscienciat ni compromès amb el medi. S’ha demostrat 
que aquesta, és una manera efectiva en la reducció del seu 
us. Des del 2012, el pagament de 0,10 € per cada bossa, n’ha 
fet reduir el seu consum en un 70%.

Alternatives:

* Cistell. Bosses de roba. Bosses de paper reciclat.

* Bosses de fécula de patata, 100% biodegradables  i es 
descomponen en aprox.180 dies. 

Totalment reciclable (és un residu orgànic)

No emeten CO2. Reutilitzables unes 15 vegades.

i es poden convertir en compost i serveixen d’adob !!

Recordem fer-ne un bon us i no malmetem ni degradem mes 
el nostre entorn, escampant bosses de plàstic a tort i a dret, 
arreu. 

No ho oblidem mai. Una bossa de plàstic o derivat, tirat de 
qualsevol manera, encara la podrà trobar el nostre nét o néta, 
un altre dia. Pensem-hi.!! 

EL PLÀSTIC, AL CONTENIDOR GROC.

Si entre tots ens ho proposem, podem aconseguir reciclar el 
90% del nostres residus. 

Mantinguem nets els nostres parcs, carrers i places. Dei-
xem-los lliures de plàstics i...també, per que no? de caques 
de gos. Ens hi sentirem molt millor i de ben segur, molt més 
a gust.

Narcís Rubio i Marta Palmada  
(Associació de veïns La Garriga)
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Spai Stetik
Les nostres empreses
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