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Telèfons d’interès
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

Horaris

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

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
Metge
15’30 a 19’30		
08’00 a 14’00
Infermera 10’00 a 12’00
10’30 a 14’00
11’00 a 14’00
15’00 a 17’00
Pediatra
12’00 a 14’30			
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Dijous
11’00 a 14’00
8’00 a 14’00
12’00 a 14’00

Divendres
8’00 a 12’00

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Editorial
En els primers mesos del nou any presentem un nou número de la revista d’informació municipal
PORTAVEU, que recull la informació dels darrers mesos del 2014, i ens ofereix informació d’activitats i fets que han d’esdevenir en els proper mesos.
Com ja sabeu, aquest any 2015 és un any electoral. El mes de maig hi ha una nova convocatòria
de les eleccions municipals que es celebraran el diumenge dia 24, que portarà a l’elecció d’un nou
alcalde, o d’una alcaldessa. En les properes setmanes es coneixeran les persones i grups que es
presentaran a les eleccions. Sens dubte, persones amb voluntat de servei i amb un fort compromís
de treball pel bé comú. Són les eleccions més properes, tant pel grau de coneixement dels candidats i candidates, com per l’afectació de les decisions que es prenen.
El 27 setembre de 2015 és previst que es celebrin les eleccions autonòmiques, també molt transcendents pel futur del nostre país, tant a nivell identitari com a nivell social.
I finalment, a les acaballes del 2015, i pendents de concretar, les eleccions generals.
Ens trobem davant d’un any ple d’incerteses i d’oportunitats. Els ciutadans estem cridats a participar en tres eleccions, totes elles importants. Amb independència de la ideologia, serà més
important que mai que la participació sigui molt elevada. La màxima expressió de la democràcia
és la possibilitat de votar lliurement.
Entre tots hem de contribuir a configurar els nostres governs, i també entre tots hem d’aprofundir
en la democràcia.
Tant mateix, passaran moltes altres coses, i la revista PORTAVEU us n’explica algunes.
La riquesa dels nostre pobles el trobem en la seva gent, i en el dinamisme de les seves entitats i
de les seves empreses. Sant Julià de Ramis i Medinyà avancem amb el compromís de molts gent,
i la revista PORTAVEU se’n fa ressò.
Sóc conscient que escric l’última salutació com a alcalde, i us dono les gràcies per la confiança
que m’heu donat al llarg d’aquests anys.
Ben cordialment,
Narcís Casassa Font
Alcalde

EDICIÓ:

DISSENY I IMPRESSIÓ:
Lith Gràfiques

Regidoria de Cultura i Educació

FOTOGRAFIA DE PORTADA:
Jordi S. Carrera

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

TIRATGE:
600 Exemplars
DIPÒSIT LEGAL:
GI - 974 - 96
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Implantació del nou sistema de càrrega
lateral per a la recollida de residus a Sant
Julià de Ramis i a Medinyà
Des del mes de maig passat, és a dir ja fa més de sis mesos,
des del govern municipal i per mitjà del corresponent conveni
amb el Consell Comarcal del Gironès, està en marxa el nou
sistema amb càrrega lateral pel que fa a les fraccions de paper i cartró, vidre, envasos i rebuig als pobles de Sant Julià
de Ramis i a Medinyà.
Aquesta proposta es caracteritzava per:
• Reducció del nombre àrees individuals i implantació d’àrees
complertes.
• Increment de les àrees amb contenidor groc, de rebuig i
orgànica.
• Increment de la recollida selectiva, amb àrees de recollida
comercial i porta a porta comercial.

QUADRE COMPARATIU

• Clausura dels contenidors soterrats.
Tota aquesta renovació dels contenidors (incloses noves ubicacions) i el model de recollida va anar acompanyat d’una
intensa campanya informativa i d’educació ambiental, amb
activitats com:

Tones any

Tones mitjana
mensual

JUNY
OCTUBRE
2014
Tones mitjana
mensual

DADES
2013
Servei

• Realització d’un porta a porta als habitatges per informar
als veïns del canvi d’ubicació dels contenidors, apropament
del contenidor groc i el reforç de la recollida de la fracció
orgànica.

Paper i cartró

59

4,92

5,28

Envasos

32

2,66

5,30

Vidre

50

4,16

4,64

• Reunions informatives amb els veïns, sectoritzades per veïnats.

Orgànica

172

14,3

13,11

Rebuig

977

81,4

75

• Activitats a les escoles de Sant Julià i de Medinyà.
• Edició d’un butlletí informatiu del nou model de recollida i el
funcionament dels nous contenidors.
• Carta informativa per als establiments comercials i informació del servei de recollida comercial porta a porta.
Així, doncs, i després d’aquest mig any llarg d’implantació,
i tal i com està previst en el conveni, s’ha fet ja una primera
valoració, fruit del seguiment per part de l’Ajuntament i del
Consell Comarcal, que ens aporta les dades reals i comparatives d’aquest nou servei.

Aspectes a destacar durant aquests primers mesos:
Davallada important en el rebuig (contenidor gris), amb una
mitjana mensual de 75 Tn, per sobre de les 6 Tn menys cada
mes. Aquesta xifra ens portarà a un estalvi anual d’unes 70
Tn, que deixarem de portar a l’abocador de Puigpalter a Banyoles.
Gran augment de la recollida dels envasos (contenidor groc),
per sobre del doble de la quantitat que es recollia anteriorment. Aquest increment es correspon en la mesura que també s’han doblat en nombre de contenidors grocs al municipi.
També s’observa un augment en la recollida de paper i cartró,
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Medi ambient

no tan elevat com en les altres fraccions. S’explica, en part,
per l’efecte “furt” de persones que s’emporten el cartró directament dels contenidors.
La fracció vidre també ha augmentat, una mica, si bé encara
no hi comptabilitzades les quantitats recollides en contenidors situats directament en 5 restaurants del municipi.
La posada en marxa de la recollida comercial, realitzada 3
dies a la setmana, de les fraccions de paper i cartró i envasos
comercials, és un servei porta a porta que s’efectua mitjançant una furgoneta a 17 establiments adherits.
La fracció orgànica (contenidors marrons petits) ha davallat la
seva recollida. Aquest és un punt clar a millorar.

Atenent, doncs, a aquestes primeres dades que ens arriben
després de superar el mig d’any de la implantació, podem
establir que els objectius que ens havíem plantejat a l’inici
s’estan començant a assolir.
Estem en la bona línia i per això, cal continuar insistint en
la col·laboració i la complicitat de tothom perquè aquestes
primeres dades es vagin confirmant i millorant.
Per això, insistim que una bona pràctica a l’hora de tractar
i separar el nostres residus comença ja a casa. Cada residu
ha d’anar al seu contenidor perquè, a banda de complir les
directrius europees que ens obliguen a fer un triatge adequat,
alhora estem col·laborant a disminuir les tones aportades a
l’abocador (contenidor gris) i cada vegada més penalitzades
per l’Agència de Residus de Catalunya, i així augmentant
les altres fraccions aconseguim un major retorn, en diners,
valoritzant aquests residus.

+ envasos
+ cartró
+ vidre
- general
més
estalvi,
menys
cost
Per acabar, i amb finalitat de millorar encara s’assoliment
d’aquests objectius, durant el mes de desembre, dos educadors procedents del Consell Comarcal es desplaçaran a
diversos indrets del municipi per a continuar sensibilitzant
sobre la necessitat de tractar més i millor els nostres residus,
per una banda, i també per a recollir les opinions i suggeriments al respecte de la prestació d’aquest servei municipal.

Pere Pujolràs i Feixas
Regidor de Medi Ambient
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Educació

Hem d’anar a l’escola les mares
i els pares?
Les famílies de Sant Julià de Ramis i Medinyà fa set anys que
gaudeixen del Servei Local d’Orientació Familiar (SLOF) de
la Diputació de Girona, que inclou l’Escola de Mares i Pares
(EMP), el Servei d’Atenció Individual (SAI) i el portal web.
L’escola és un espai de creixement personal, com diuen alguns dels seus participants, de teràpia, on poder identificar
les dinàmiques relacionals que s’estableixen en l’entorn familiar i reflexionar sobre la seva importància; on parlar del
que suposa, avui en dia, l’educació dels fills; un espai on
compartir i adquirir coneixements i estratègies de reforç per
a l’educació dels fills; un punt de trobada on poder expressar
dubtes i experiències que ajudin en l’activitat de cada dia.
La responsable és Carme Riu, educadora social i assessora
familiar i tècnica de la cooperativa Suara.
Els objectius de l’SLOF a l’EMP són oferir estratègies educatives; dotar els pares de destreses i recursos per desenvolupar de forma adequada el paper d’educadors; donar-los
eines perquè puguin augmentar la percepció de competència
parental; que es percebin a si mateixos com educadors competents i capaços d’influir positivament en el desenvolupament dels seus fills, i aconseguir la participació activa dels
pares en les diverses dinàmiques de les sessions.
En el grup d’enguany hi ha famílies que participen des de
l’inici, i cada curs s’hi afegeixen famílies noves, d’altres que
han fet un descans i hi tornen perquè els seus fills creixen i
les famílies van necessitant adquirir noves estratègies i compartir amb d’altres les seves experiències i enriquir-se mútuament. El grup és molt dinàmic i actiu pel que fa a la participació. Com diuen algunes famílies, és com compartir amb
una família molt gran.

6
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L’SLOF també ofereix el SAI (Servei d’Atenció Individual)
per a totes les famílies que tinguin fills d’entre 0 i 18 anys.
És un punt de trobada on l’atenció és individualitzada i on
s’aprenen tècniques específiques per a aquelles qüestions
més significatives i particulars de l’educació, amb l’objectiu
de proporcionar orientació, assessorament i donar suport
mitjançant eines i estratègies concretes per a la resolució de
dubtes, conflictes i dificultats en relació amb l’educació dels
fills. En definitiva, un espai on poder expressar dubtes i experiències.
A més, les famílies compten també amb el web www.slofdiputaciogirona.cat, on poden fer consultes confidencials,
participar en “digues la teva” explicant experiències i compartint temes amb d’altres famílies. Al web s’hi poden trobar
els calendaris de tots els municipis on es presta el Servei
Local d’Orientació Familiar, articles i entrevistes d’actualitat
d’interès educatiu i, també, quins temes es tractaran en les
xerrades als diferents municipis al llarg del curs amb les dates corresponents.
Les xerrades, com cada curs, estan obertes a totes les famílies encara que no estiguin inscrites o no participin en l’EMP
o el SAI.
Imma Colom i Canal
Diputada delegada d’Acció Social
Diputació de Girona

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Activitats físiques
Les activitats físiques i de
manteniment al pavelló de Sant Julià
i al local social de Medinyà
Enguany les activitats físiques i de manteniment que es porten a terme en les dues instal·lacions del municipi (pavelló a
Sant Julià i Local Social a Medinyà) gaudeixen d’una notable
acceptació i assistència.
Gràcies al conveni de col·laboració, establert en el seu dia,
entre l’empresa SportGest i l’Ajuntament, tant la població de
Sant Julià de Ramis, com la de Medinyà, tenen al seu abast
un seguit d’activitats que pretenen mantenir i potenciar l’activitat física i l’exercici corporal, per a totes les edats.
En acabar el darrer trimestre de l’any 2014, les dades d’inscripció a les diverses activitats eren molt notables, la qual
cosa ens fa pensar que és un encert poder disposar d’una
oferta diversa i de qualitat al costat de casa, amb el sistema
que ofereix l’empresa SportGest.
Ajuntament de Sant Julià de Ramis

Foto: Toni Martínez

Sant Julià de Ramis
ACTIVITAT

PARTICIPANTS

Medinyà
ACTIVITAT

PARTICIPANTS

Zumba dilluns

44

Zumba dimarts

21

Zumba divendres

27

Zumba dijous

11

Espinning dimarts

17

Ciclo dijous

17

Ciclo dilluns

8

Ciclo dimecres

11

Ioga dilluns

10

Estiraments dimarts

12

Ioga dimecres

12

Tonificació dijous

17
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Sortida de la gent gran de Medinyà
El 28 de novembre passat, una colla
de 30 persones grans de Medinyà van
anar d’excursió per visitar la població
de Cardona i les seves mines de sal.
La sortida va estar organitzada pel
Casal de la Gent Gran de Medinyà,
juntament amb la parròquia de Sant
Sadurní i comptant també amb la col·
laboració de la Cristina de l’Aula de
Lectura “Modest Prats”.
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ESCOLES

Educació: Escola Bressol “El Cau de les Goges” Sant Julià de Ramis

Les basses
“(…) Per als nens hi ha pluges i pluges. La que
diverteix I sorprèn I la que angoixa I cansa.
Però si la pluja deixa el bassiol, gràcies a un petit sot
a la terra i una mica de sol, els nens estan de festa.
I la festa es fa més gran si els adults no es posen a
prohibir i col·laboren.
Llavors el bassiol d’aigua de pluja es converteix, en la
vella, humida, esquerdada paret de Leonardo, on si te
la mires, veus l’univers…” (…)
Text de l’exposició realitzada a Barcelona el 1984 “L’occhio se salta il
muro”. Mostra d’un treball pedagògic per a infants. Reggio Emilia. Italia
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ESCOLES

Educació: Escola Bressol “Vall-Llobera” Medinyà

Les basses
Diuen que… “La infància és l’etapa de
la vida que acaba quan per primera
vegada, mirem una bassa com un
obstacle i no com una oportunitat.”
Katty Williams
Així doncs… Intentem no deixar de buscar i trobar
totes les oportunitats que puguem…
; )
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Educació: Escola Castellum

Qui sou?
Els nens i les nenes de 3r de l’Escola Castellum.

Què us va pasar?
No teníem lloc per esmorzar al pati.

Què és el que primer vau fer?
Vam posar una bústia davant la classe perquè tothom donés idees.

Quina idea vau escollir?
Ens vam reunir i vam triar la idea de tallar uns troncs per seure. Abans de
clavar el troncs vam fer un dibuix que sería el disseny. Els clavaríem en
rotllana i n’hi haurien de petits, mitjans i grans.

Com ho vau fer per triar el lloc?
Vam sortir al pati i vam escollir el lloc més adequat.

Què vau tenir en compte?
Que fos a prop de la clase, i en el que estiguéssim més a gust i relaxats.

D’on vau treure els troncs?
En Noè li va demanar al seu pare que portés 30 troncs tallats, alts i baixos.

I com els vau clavar?
Primer els vam col·locar en rotllana per provar i saber si ens anava bé. I
després els vam clavar.

Tot sols?
Ens van ajudar dos pares, en Cesc que és Fuster, i en Xevi, també ens va
ajudar.

Ens expliqueu el procés de construcció?

Número 37 • Hivern 2015
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ESCOLES

Educació: Escola Castellum
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Educació: Escola Santa Fe Medinyà

Nova pàgina web de l’escola
Una de les novetats que hem introduït per aquest curs 20142015 és la que afecta a la comunicació interna i externa del
nostre centre. Hem volgut crear un portal web amb el nom de
www.escolasantafe.cat.
Són moltes i diverses les activitats, les feines i les experiències que s’esdevenen al llarg de la setmana en una escola
però, sovint, moltes famílies vivim amb cert desconeixement
la dinàmica quotidiana del centre educatiu on els nostres fills
i filles passen una bona part del dia.
La pàgina web doncs, és una finestra oberta per pares i mares per informar-se de la vessant organitzativa del centre -activitats i sortides, menús de menjador escolar, normatives o
autoritzacions- i per poder conèixer què s’hi cou pedagògicament parlant.
Cal dir que des de l’equip directiu es va voler generar un portal web que no fos només un blog clàssic d’escola. Se’n volia
un de més dinàmic, on hi participessin alumnes i mestres al
mateix temps, i que s’anés convertint en una nova versió del
que hauria pogut ser la revista d’escola de fa uns anys. Els
mestres hi escrivim per explicar aquelles experiències educatives o bones pràctiques que creiem que cal donar a conèixer
i els alumnes, sobretot mitjançant l’hora d’expressió escrita
que hem anomenat “taller de periodisme”, generen diferents
tipus de textos aplicats al contingut d’una revista.

Actualment, al lloc web hi trobarem un apartat important de
notícies de l’escola i del poble, un d’entrevistes a persones
destacades, un apartat de contes i poemes i alguns altres en
preparació com són els de vivències i opinions o el d’entreteniment. Al mateix temps, s’ha obert un espai de fotografies
sobre els projectes, activitats i sortides més destacades.
També és important destacar l’apartat d’enllaços –un calaix
amb recursos de llengua, matemàtiques, medi, educació física i musical, etc. per treballar i jugar- o l’apartat d’alumnes,
de comunicació, deures o repàs a criteri de cada tutor.
Escola Santa Fe de Medinyà

www.escolasantafe.cat
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AULES DE LECTURA

Aula lectura Modest Prats
de Medinyà
Amb l’arribada del 2015, s’inicia per primera vegada a Medinyà un club de lectura. Tindrà lloc el penúltim dijous de mes
a les 20 hores a l’Aula de Lectura Modest Prats. El dirigirà
Josep-Andreu Pérez i Mingorance, qui també s’encarrega
dels clubs de lectura de la biblioteca de La Bisbal i de Verges, entre d’altres.

Què és un club de lectura?
És un espai de tertúlia i debat en què un grup s’organitza per
llegir el mateix llibre i reunir-se un dia per comentar-lo. Es
tracta d’una activitat que reuneix persones amb una afició
comuna: llegir i conversar.
Durant la trobada mensual es pot fer un apropament crític de
l’obra de la mà, en aquest cas, d’en Josep-Andreu Pérez i
Mingorance. Una oportunitat que dóna la possibilitat d’aprofundir en cada lectura més enllà d’una simple valoració.
Per participar-hi, només cal inscriure’s gratuïtament a l’Aula
de Lectura i prendre el compromís d’assistir a les reunions
mensuals havent llegit el llibre proposat i que podeu trobar a
la mateixa Aula.
Us esperem al club de lectura amb il·lusió i moltes ganes.

Quins llibres podrem llegir i comentar al llarg de l’any?
Gener

El Tramvia Groc
Joan F. Mira.

Febrer

La botiga de vintage Astor Place
Stephanie Lehmann.

Març

Les cròniques del déu coix
Joan-Lluís Lluís.

Abril

El vigilant en el camp de sègol
Jerome Salinger.

Maig

La llarga vida de la Marianna UcrÌa
Dacia Mariani.

Setembre

Trilogia de Nova York
Paul Auster.

Octubre

Viatge d’hivern
Jaume Cabré.

Novembre

L’herba de les nits
Patrick Modiano.

Desembre

El que hauria pogut ser
Julie Kibler.

Cristina Padilla i Àngel
Aula de Lectura “Modest Prats”
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Club Excursionista Sant Julià de Ramis
El Club Excursionista us desitja un any 2015
ben caminaire
Potser no estem massa caminaires (les condicions meteorològiques no ens acompanyen massa últimament), però ja
hem fet la darrera sortida de l’any: el diumenge 21 de desembre vam portar el pessebre al Santuari de la Mare de Déu
de Cabrera. Un dia de germanor, de contemplant la natura,
la instal·lació del nostre pessebre a les alçades mentre recitàvem una nadala, tot compartint un àpat senzill però ben
divertit amb cançoner inclòs perquè la gatzara musical fos
ben complerta.
I, com aquell que no vol la cosa, ja som al 2015 amb noves
propostes de sortides i xerrades.
En ple gener, ja hem fet la primera de l’any: sortida matinal a
Sant Mateu de Montnegre.
Teniu excursionistes o viatgers a casa? No voleu pas compartir amb nosaltres els vostres camins o els viatges que
heu fet? Ens encantaria ampliar el cercle i sentir veus noves
i cares noves. Entreu a la nostra plana web i poseu-vos en
contacte amb nosaltres. Serà una bona empenta per aquest
2015!
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L’escola de futbol sala sant julià de ramis

EFS Sant Julià de Ramis
Carta als Reis Mags
Aquesta carta als Reis Mags
reflecteix els desitjos de molt
nens i nenes d’arreu, i indica
la importància que té l’esport pels petits. Un esport
que en un principi sembla
fàcil de jugar. Només es necessita una pilota i un (o varis) companys.
Per a molts d’ells sempre serà només un joc per compartir al
parc o al pati, una excusa per trobar-se amb els amics o l’activitat adequada per desconnectar de les seves “obligacions”.
Però per a d’altres esdevindrà en alguna cosa més i es voldran implicar en allò que els adults ja anomenem competició,
o sigui, ens demanaran de practicar-lo regularment a un club
o escola esportiva.
I aquí és on nosaltres, pares i mares, entrem en joc. D’entitats
dedicades a la promoció de l’esport n’hi ha moltes per triar i
la decisió, encara que en un principi no ens ho sembli, no es
gens fàcil de prendre. Alguns decidim un o altre perquè hi va
“el seu amic de l’ànima”, perquè ens és fàcil la conciliació
d’horaris familiars, perquè és el club que ens queda més a
prop de casa,... De casuístiques trobarem tantes com famílies.

El que com a mare em va fer decidir pel projecte de l’Escola de
Futbol de Sala de Sant Julià de Ramis va ser que l’objectiu de
mateixa és que el meus fills no perdin mai aquesta il·lusió pel
l’esport, la mateixa que els fa córrer tot el dia darrere la pilota.
Per a nosaltres el que ens oferia l’EFS Sant Julià de Ramis era
el que estàvem buscant. Un lloc on els nostres nens practiquessin l’esport dels seus somnis, però sense la pressió que
els podria fer acabant abandonant-lo per no estar a l’alçada
del que s’espera d’ells al terreny de joc.
Sé que pot semblar contradictori, competir sense l’obsessió
de guanyar, però a l’EFS Sant Julià de Ramis, ho fan possible. Respecten la màxima que l’aprenentatge del jugador és
el més important, i que cal assolir etapes poc a poc sense
pressionar al nen per ser el millor abans d’hora. En definitiva
els/les entrenadors/es no perden de vista la il·lusió del nen/a,
aquella que li fa pensar en l’esport a l’hora de fer la seva carta
als Reis Mags.
Potser serà feina nostre, dels pares i mares, si és que així ho
necessitem, demanar als Reis Mags que ens portin un campió com Messi o Cristiano... Però no sé si ho faran possible,
només n’hi ha un parell a tot el món com ells. Mentrestant, si
us plau, RESPECTEM LA SEVA IL·LUSIÓ!

L’Escola de Futbol Sala Sant Julià de Ramis organitza
un taller d’entrenament per a pares i mares
Els dies 14, 21 i 28 de novembre l’EFS Sant Julià de Ramis
varem organitzar un Taller d’Entrenament de pares i mares
amb el doble objectiu d’ajudar a mares, pares i entrenadors a
adquirir i/o reforçar actituds i conductes positives en relació
a l’esport i al desenvolupament dels seus fills/es i conèixer
i reflexionar sobre conceptes com ara “esport”, “fills”, “valors”, etc.
Els tallers, dirigits per Claudi París, van ser
una gran experiència de la que varen participar-hi 28 famílies del club més la majoria
dels nostres entrenadors.
Aquests tallers participatius varen servir
per reflexionar sobre el paper dels pares
davant la pràctica esportiva dels seus
fills/es, sobre quines eines poden ajudar
als entrenadors/es i sobre com podem
integrar a tots els rols en la dinàmica de
l’equip per a la seva millora esportiva.
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Pensem que la nostra feina va molt més enllà d’ensenyar a
nens i nenes a jugar a futbol sala, molt més enllà de saber
executar gestos tècnics, tàctica i estratègia. Pensem que els
nostres equips es formen d’esportistes, entrenadors, directius i famílies i per tal d’aspirar a la seva millora esportiva, no
podem deixar de banda l’atenció a tots i cadascun d’aquests
rols. Perquè tothom és important en aquesta tasca, SOM UN
EQUIP!!
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Associació de donants de sang
Todos sabemos que son las asociaciones de donantes, también sabemos de la grandeza de una donación y la satisfacción de hacer esto sin esperar nada a cambio, de una forma
altruista en bien de alguien que no conocemos y que tampoco sabrá quien lo donó. La labor de todas las Asociaciones
sin animo de lucro es la de ayudar a quienes tienen dificultades para cubrir sus necesidades más elementales a las que
todos tenemos derecho.
La función del donante en nuestra asociación, no es la de
poner la mano en el bolsillo y decir cuanto se necesita que
yo me encargo, ojala solo fuera eso. La labor de nuestros
donantes es la de uno a uno poner el brazo y regalar una
parte de ellos mismos, es regalar vida a quien la necesita.
El ingreso de enfermos en los hospitales, por enfermedad
repentina, operaciones programadas o por accidentes es
un goteo continuo, todo el que haya pasado algunas horas
en una sala de espera de urgencias, lo puede corroborar. Es
aquí donde se valora la función de los donantes, en el día a
día de un hospital, no podemos permitir que se suspenda ni
una sola operación por falta de sangre.
El Banco de Sangre es el encargado del tramite, desde la
extracción al donante, manipulación de los componentes y
entrega a los hospitales de las cantidades pedidas, cada bolsa de sangre al ser dividida según sus componentes, podría
beneficiar a tres enfermos diferentes.
Donantes pueden ser todas las personas entre 18 y 65
años que cumplan con las preguntas del cuestionario obligatorio de rellenar antes de cada extracción, cualquier duda es
el medico el único que puede resolverlas, y por aquello de la
protección de datos, es el interesado quien debe rellenarlo,
si eres donante habitual, el medico puede permitir en cada
extracción ser donante hasta los 70 años.
Me gustaría hacer unas reflexiones particulares, como jubilado de donante por haber pasado de los 70, tengo que decir
que las bolsas de los de 65 años valen igual que las de 18
años, solo hay una diferencia y es que a estos les quedan
47 años para seguir siendo donantes, y a los de 65 solo nos
dejan 5 años más.
Otra reflexión dedicada a los jóvenes de 18 años y más, esos
valientes, como lo hemos sido todos, escaladores y pilotos
en muchas aventuras, que son capaces de subirse en artilugios que desafían a la gravedad y a la estructura ósea, sin
importarles el vértigo ni el movimiento convulsivo que originan dichas máquinas, que se adornan con tatuajes y pírsines
en los sitios mas insospechados, cuando he hablado con alguno de ellos sobre la donación, me dicen que para ellos es
imposible, no se creen capaces de aguantar el pinchazo, las
agujas les asustan.... Creo necesario hacer un silencio prolongado y no comentar más.

tos esporádicos, este año estoy de vacaciones, los horarios
de trabajo, se me olvidó, estamos fuera, hoy no me apetece,
dejan ese 94 en la mitad o casi y es normal, no tenemos
por que ser héroes, la diferencia de donaciones entre Junio y
Diciembre se puede justificar? posiblemente si, el frio podría
ser la mas acertada, en este caso somos los delegados y las
entidades que colaboran, los que debemos conseguir que
esas deficiencias desaparezcan.
En Medinyà la campaña del 3 de Junio se hicieron 29 donaciones y 5 ofrecimientos, en la campaña del 2 de Diciembre bajó a 21 donación, lo que hace un total de 50 donaciones en 2014. Son dos campañas cada año (dos pinchazos)
en 365 días, según las normas en la donación, los hombres
pueden dar 4 veces y las mujeres 3 veces al año, de hecho
hay donantes que vienen haciendo este promedio.
Aprovecho esta ocasión para despedirme de todos y formalizar mi cese voluntario en el cargo de delegado de la asociación, el motivo es bien simple: La edad. Como algunos ya
sabéis, la dirección quedará a cargo de:
Laia M. Borrell Chapelle ----- Delegada
Tatiana Calvo Verdaguer ---- Delegada
Creo que hablo en el nombre de los tres al desearos a todos
un mejor año 2015
Mariano Vigara Chocano
Delegado Associació de Donants de Sang
Medinyà

Tal como he dicho entre 18 y 65 hay toda una vida de 47
años, que por dos extracciones anuales serian 94 pinchazos,
de los que hay que descontar: visitas al dentista, tratamienNúmero 37 • Hivern 2015
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No ens aturaran!

Des de l’11 de setembre de 2014,
Medinyà i Catalunya no han parat.
Cadascú ha seguit el seu procés
La Diada d’enguany la vam començar al local social de Medinyà. L’ajuntament i el poble ens vam reunir per encetar un
11S històric. Els veïns, vestits de groc o vermell, ja estàvem
preparats per anar a Barcelona amb l’autocar i cotxes particulars, tot fent molta xerinola! Un cop allà, vam fer via (valgui
la redundància) cap al tram de la bona sort, el 13. Ben reunits
vam commemorar l’11S i vam reivindicar Catalunya davant
del món. L’ambient festiu i alegre ens va envair de felicitat i
ens va posar la “gallina de piel”!
Quan el Tribunal Constitucional es va posicionar ferm i inalterable respecte la consulta original, l’ANC va convidar a
sortir de casa i reunir-nos davant de l’ajuntament. D’aquesta
manera, l’1 d’octubre a les 18:00, els veïns i veïnes de
Medinyà i Sant Julià de Ramis vam mostrar el nostre rebuig
cap a aquesta institució i el seu veredicte. Un atac a la democràcia i el poble català!

Font: Joan Trias Valentí
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Font: Joan Trias Valentí

Font: Facebook-Ajuntament de Sant Julià de Ramis
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dosdedeu teatre
El dia 19 d’octubre els motoristes i mòtards de tot el territori
també vam voler defensar Catalunya. Per això, més de 5.000
motos, de qualsevol estil (des de la Vespiono més vella fins
a la moto més bona del mercat), vam engegar els motors per
fer sentir els nostres motors enrabiats davant l’Estat que ens
impedeix votar i decidir el nostre futur com a país. La moto és
com un símbol de llibertat a la carretera, la llibertat que volem
per Catalunya.

Font: AT Medinyà
Els membres de l’AT Medinyà vam pintar les parets del pati
de les escoles velles de color groc, acte que també van realitzar altres pobles. Aquest moviment vol mostrar el suport
del poble a la democràcia, al dret a decidir.
Aquest color llampant i alegre vesteix el poble i ens referma
davant l’Estat Espanyol. També tenia la finalitat de demostrar, en els veïns i veïnes, que aquest moviment és ciutadà, o
sigui, el seu vot, la seva decisió, és transcendental.
Per últim, el nou 9N!
El compte enrere
s’havia acabat. El
dia que molts esperàvem havia arribat
i sabíem que era
decisiu però que no
era, ni de bon
Font: Guillem Trias
Durant el mes d’Octubre i Novembre membres de l’AT Medinyà vam sortir al carrer, com es féu per tots els racons de Catalunya, a preguntar als seus veïns com voldrien que fossin
repartits els seus impostos, quins àmbits socials haurien de
pesar més, quines característiques definirien el nou paper de
la política, i com tractar la multipluralitat lingüística i cultural
del nostre país. Així doncs, vam assegurar que la veu de la
gent va ser recopilada i serà escoltada alhora de construir un
Nou Estat.

tros, el final del
camí. Malgrat tot,
a Medinyà no vam
poder tenir urnes
pròpies i els habitants de Medinyà
vam haver d’anar al
Pavelló de Sant Julià de Ramis a Votar,
en ple, amb convenciment. I, sense
deixar de reivindicar
en tot moment que

Font: Facebook-Ajuntament de Sant
Julià de Ramis
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també tenim consciència i voluntat de municipi.
Alguns medinyanecns i medinyanenques es va oferir voluntaris pel nou
9N i van participar a la mesa de votació. Bona part del poble
va matinar per ser els primers de votar i a les 9am ja feien
cua davant la porta. Havent votat, l’AT Medinyà es va oferir,
durant tot el dia, a acompanyar aquells veïns que no sabien
com ni on havien de votar. Sense perdre el caràcter festiu
vam reunir-nos al local, al matí amb un vermut i a la tarda a
fer una xocolatada, per petis i grans per celebrar la major
victòria imaginable: vam votar, vam guanyar!
“Ja no ens alimenten les molles, ja volem el pa sencer.” - Tot
explota pel cap o per la pota, O.Montllor.

Font: Facebook-Ajuntament de Sant
Julià de Ramis

Voluntaris: Guillem Trias i Mireia Trias
AT Medinyà
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ANC Sant Julià de Ramis
La via catalana va ser l’acte més reivindicatiu del 2013 a Catalunya i en el seu pas pel nostre poble, Sant Julià de Ramis,
va apropar a tothom la il·lusió i l’esperança d’una Catalunya
independent. Sota l’eslògan “un metre més a prop de la indepèndencia”, el poble va assistir multitudinàriament a la manifestació que va ser un gran èxit tant pel que fa a l’alt nivell de
participació com al seu caire pacífic, que va fer possible que
la via fos una gran festa on hi van assistir des dels més petits
fins els més grans, que han viscut de més aprop la repressió
contra el poble català i viuen amb intensitat tot el moviment
independentista. A partir d’aquest moment, ni Catalunya ni
sant Julià de Ramis ens podíem permetre fer un pas enrere i
vam iniciar una sèrie d’actes i campanyes per tal de promoure el següent objectiu, poder decidir sobre el nostre futur.
La primera campanya celebrada a Sant Julià de Ramis va
ser: “Signa un vot per la independència”, on vam recollir signatures per mostrar el nostre suport a la convocatòria d’una
consulta per la independència.

22 Número 37 • Hivern 2015

Tan bon punt el Govern Català va convocar la Consulta del
9N, l’ANC va iniciar la nova campanya “Ara és l’hora” que
consistia en un seguit d’actes independentistes que conclourien amb la celebració del 9N i des de l’ANC de Sant Julià de
Ramis vam acollir amb il·lusió el nou repte. La primera campanya, la “Gigaenquesta”, consistia en anar porta a porta per
totes les llars del nostre poble i fer una enquesta per conèixer
la opinió de tots els catalans i catalanes sobre el futur d’una
Catalunya independent.
L’acte central de la campanya es va celebrar l’11 de setembre, un gran dia, on més de dos milions de catalans i catalanes ens vam desplaçar fins a Barcelona per dibuixar una gran
“V” que representava la “V” de votar i de victòria. Vam sortir
tots junts amb autobús des de Sant Julià de Ramis i de nou,
amb molta il·lusió i ganes d’expressar el nostre sentiment de
poble català, més unit i amb més forces que mai. Quan vam
arribar a Barcelona, la ciutat estava plena d’estelades i senyeres, d’il·lusió, d’esperança, de somriures. Els canals de
televisió i les xarxes socials s’omplien d’imatges i fotogra-
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fies de milers de catalans manifestant-se amb un somriure
a la boca, la coneguda ja com a revolució dels somriures.
Estàvem vivint la manifestació més gran d’Europa, un dia ple
d’emocions que ja forma part de la història del nostre país, de
la història del nostre poble.
Amb la ressaca encara de la diada, vam iniciar la campanya
“País de groc” per defensar el dret a votar, i que va consistir
en vestir tot el poble de groc, reivindicant així la voluntat del
nostre poble a participar en el procés del 9 de novembre.
I, per fi va arribar el dia, el desitjat 9N, que tot i ser conscients
que no era de la manera que havíem esperat, els catalans i
les catalanes ens vam abocar als col·legis electorals i vam fer
llargues cues per tal de poder fer ús del nostre dret a votar.
Al nostre poble, el procés participatiu es va dur a terme al
Pavelló de Sant Julià de Ramis, on més de 1.400 habitants
de Sant Julià de Ramis i Medinyà vam poder expressar la
nostra opinió. A l’entrada del pavelló s’hi va instal·lar una
carpa on, des de l’ANC, recollíem signatures per presentar
a les institucions europees el NO de Rajoy pel dret a decidir.
El procés participatiu va ser tot un èxit, tant a nivell de poble com a nivell de Catalunya, amb una elevada participació.
Tots els esforços posats en aquest dia es veien recompensats al veure les cares de la gent que s’acostava al Pavelló a
votar, cares d’il·lusió, cares esperançades, cares de felicitat.
(fotos treballant pel 9N, votant i votants)
Des de l’ANC de Sant Julià de Ramis afrontem el 2015 amb
la mateixa il·lusió que fins ara i ens comprometem a no defallir fins aconseguir el nostre objectiu, una Catalunya independent, siguin quins siguin els entrebancs del camí. És un
repte ambiciós, però amb el suport dels catalans i catalanes,
aquest somni per a molts, acabarà sent una realitat.
Que aquest 2015 tots els vostres somnis es puguin complir!!!						
Marc Puigtió
ANC Sant Julià de Ramis
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Parròquia

La Il·lusió del Pessebre
Aquests dies, a la parròquia de Sant Julià de Ramis ha tingut
lloc la primera mostra de pessebres i a la parròquia de Medinyà el primer concurs de pessebres.
Dos activitats que han girat al voltant d’aquesta tradició, tan
mediterrània, com el pessebre, on reproduïm de manera simpàtica aquella vesprada tant diferent de Betlem ara fa uns
quants grapats d’anys.
Un pessebre on ens adonem que és un desig de comoditat
per a totes les figures i coses, on cuidem tots els detalls. Uns
detalls tant acurats que ens fa descobrir els petits artistes
que tenim dins nostre.
Una cura dels detalls que les podem fer de dues maneres
que ens podrien fer pensar: Podríem fer el pessebre des de la
il·lusió de saber que farem història una vegada més, perquè
sorprendrem des de la nostra autenticitat. O podríem fer el
pessebre des de la impaciència de voler copiar-lo sense que
es noti d’un altre. Un pessebre que no sorprèn, perquè no
hi ha desig, sinó manera de quedar bé i això rares vegades
funciona.
El 2015, desitjo que sigui una sorpresa per a tots d’autenticitats des de es espontaneïtats de la confiança de saber-nos
artesans d’història i no d’anècdotes.
Cuidem els nostres pessebres i les nostres vides des de la il·
lusió i desempalleguem-nos de les impaciències de les pors
que no ens deixen respirar.
Mn. Sebastià

Informacions útils de les parròquies de la llera del Ter i la Cinyana
Parròquia de Sant Sadurní de Medinyà
Cakau (activitat de lleure basada en el mètode escolta): Un dissabte el mes intensiu per la tarda.
Missa: Dissabtes i vigílies de festius a 2/4d’8 al local.
Per trobar el mossèn: Abans o després de les misses.

Informacions útils de la parròquia de sant Julià de Ramis
Cakau dels Terrarroges (activitat de lleure basada en el mètode escolta): Els divendres de 2/4d’6 a 2/4d’7
Despatx parroquial: els divendres de 2/4d’8 a 2/4d’9 del vespre.
Missa: Diumenges i festius a les 11 matí.

Parròquia de Sant Julià de Ramis
Parròquies de la llera del Ter i la Cinyana
Carrer major, 4
Telèfons: 972 170 885 i 686 200 960
17841 SANT JULIA DE RAMIS
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Tornem a començar els assajos
Els Cantaires de Sarrià tornem a començar els assajos el 3 de
setembre amb la il·lusió d’aprendre nou repertori i preparar
els concerts. El 7 de setembre, Festa Major de Sarrià de Ter,
vam fer el primer concert de la temporada; vam dedicar-lo
a Salvador Muñoz que ens va deixar el 3 d’agost. Havia estat membre de la Coral i ens acompanyava amb la guitarra.
Junts havíem gaudit de moltes cantades.
L’ 11 de setembre, la Diada, cantem ben d’hora a Sarrià i a
Sant Julià per tenir temps de participar a la V de Barcelona.
El 28 de setembre participem en l’ofici de Festa Major, a l’església de Sants Metges de Sant Julià de Ramis.
El 12 d’octubre trobada ‘Cantem en llibertat’ al pavelló de
la Draga de Banyoles. A més a més de l’ampli repertori que
havíem preparat per a les dues edicions d’aquest concert celebrades el mes de juny, per a aquesta ocasió hem après una
nova cançó, ‘Ara és l’hora de dir’, que van cantar fa uns anys
als Països Bàltics en la Via que feren per reclamar la seva
independència. Aquí a Catalunya s’hi ha adaptat la lletra d’un
poema d’en Miquel Martí Pol i els arranjaments musicals d’en
Jaume Ayats.
El dissabte 8 de novembre concert a la Residència Puig d’en
Roca per homenatjar la nostra companya Assumpció Vinyals.
Va ser una bona estona de compartir emocions, llàgrimes i
somriures. Després tots plegats vam celebrar amb un dinar
ple de cants l’experiència exitosa d’haver actuat al FITAG
amb l’obra de teatre ‘Els maldecaps del Senyor Qualsevol’ ,
escrita i dirigida per Lluís Aymerich.
El 22 de novembre, dia de Santa Cecília i patrona de la música, la nostra companya Dolors Ballada ens va convidar a fer
un concert per als residents a Sanitas. Cantar per a la gent
gran és commovedor, ells estan molt contents i als cantaires
ens fa molt feliços.
El 20 de desembre en el Concert de Nadal al Centre Parroquial de Sarrià, ens acompanyen l’Orfeó Jonquerenc, la Coral

Retorn Planenc i l’acordionista Pedro Martínez. És una manera molt bonica i emotiva de començar les celebracions del
Nadal.
El 21 de desembre tornem la visita a la coral de Les Planes.
El concert es fa a l’església, escenari ideal per a aquestes
festes . Els Cantaires i les Veus de l’Estany acompanyem la
coral anfitriona Retorn Planenc.
El 28 de desembre fem el Concert de Nadales a Sant Julià
de Ramis i finalment acabem l’any cantant a la Biblioteca de
Sarrià, on els nens que participaven en el taller de fanalets
ens van acompanyar en la teatralització de les nostres cançons amb instruments musicals i disfresses.
Volem desitjar a tothom un Bon Any 2015, en Pau i amb MOLTA MÚSICA!
Fina Feliu i Mª Gràcia Arpa
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Les cimenteres de Sant Julià (1a part)

Els forns de ciment
de Vídua Miguel Pérez

Assumpció Vila

L’activitat cimentera de Sant Julià de Ramis arranca a la tercera meitat del segle XIX, vers 1880, quan s’inicien dues de
les quatre empreses que hem pogut datar, en concret, la del
molí Flores coneguda després com Vídua de Miguel Pérez i
la de Narcís Listosella, més endavant convertida en la fàbrica
Omedes. Les altres dos, els forns de Esteve Tomás Puig i de
Jose M. Pérez Xifra, a Sant Julià comencen el s.XX.
La muntanya de pedra calcària, margues i argiles blavoses
de l’entorn del veïnat de La Garriga fou fonamental per la
instal·lació de les cimenteres, creant un petit districte industrial.
El cimà, com és coneix l’activitat cimentera a Sant Julià de
Ramis, prové de la combustió de les pedres calcàries amb
contingut argilós en forns verticals, on es barregen, en capes
alternes, la pedra i el carbó. La pedra cuita es tritura posteriorment fins convertir-la en pols, la qual després s’ensaca.
Aquest tipus de ciment natural (dit també romà), mesclat amb
aigua i sorra s’endureix ràpidament i fou profusament utilitzat
a tot Europa, fins el descobriment del ciment pòrtland i del
formigó, la qual cosa significà una autèntica revolució per la
construcció.

Façana de la fàbrica de ciment Miguel Pérez. Es pot llegir “fabricación
de cementos Miguel Pérez, sucesor de A.J.Toll. Foto Miguel Pérez

Josep Flores i Valls, al mateix temps que iniciava la construcció de la fàbrica de pasta de paper a Sarrià de Ter, començava l’any 1862 un molí fariner conegut com el molí d’en
Tireta, al marge dret de la carretera de França, una mica més
endavant on ara hi ha la central elèctrica Serra. Primer amb
una pedra per moldre la farina i més endavant amb tres pedres, tot i que funcionaven de manera intermitent. El molí era
de represa, disposava dels drets de derivació d’aigua d’una
resclosa a tocar el molí situat aigües avall de la resclosa d’en
Vinyals.
L’any 1880, Josep Flores canvià l’activitat del molí, passant
de la farina a la calç, amb la instal·lació de tres forns de calç.
La calç també s’obté de la pedra calcària, la mateixa que es
troba a la muntanya de La Garriga. En el llibre “Cent anys
d’economia a les comarques gironines” l’historiador Pere
Sala descriu el contingut d’argila per cada tipus de material:
“La calç ordinària resulta de coure i moldre pedres calcàries
pràcticament lliures d’argila, la calç hidràulica requeria calcàries d’un contingut argilós entre el 6% i el 26%. El percentatge puja a més del 26% en el cas del ciment (el qual
procedeix, doncs, de pedra calcària amb un alt contingut
argilós).” 1
Josep Flores morí sense descendència l’any 1892. El molí
passà a mans de la seva germana Florentina Flores Valls, la
qual el llogà a Miguel Pérez Martí, veí de Barcelona. Aquest
mantingué la mateixa activitat del forn de calç, fins el maig
de 1901, quan sol·licità llicència d’obra per a construcció de
dos forns per a coure ciment. D’aquest fet trobem una certa
1 “Cent anys d’economia a les comarques gironines” Cambra de
Comerç de Girona. 2011. Pàg. 196
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Els treballadors davant del portal que comunicava amb la carretera
N-II, Foto Miguel Pérez, inicis del s.XIX

documentació a l’arxiu municipal, com el 1902, 2demana tirar
runa prop de la carretera, ja que, com és tracta de la nacional
de Madrid a França, ho ha de demanar a Obres Públiques.
“El que suscribe, Miguel Pérez Martí, meses antes solicitó a
ésta Jefatura el correspondiente permiso para la explotación
de una cantera y construcción de hornos en el término de
San Julián de Ramis, terrenos lindante con la carretera de
Gerona a Francia, ladera izquierda, un poco más allá del molino denominado “Tireta” propiedad de Dña. Florentina Flores,
cuyo permiso le fue concedido oportunamente y deseando
comenzar ya la explotación de la mencionada cantera, le sería
muy conveniente poder echar las tierras y demás escombros
que se extraigan al otro lado de la carretera y frente la repetida cantera y para mayor facilidad sería muy conveniente el
derribo de unos dos o tres metros del petril allí existente”.
2 Arxiu Sant Julià de Ramis, a l’AHG. Contribució Industrial.

L’any 1930, Javiera Pahisa, sol·licita permís per construir un
pis dins de la fàbrica de ciment, situada al marge dret de
la carretera Nacional a França, habitatge que com recorda
Montserrat Cabanes, hi varen viure el seu avi Isidre Cabanes
i els seu pare Josep Cabanes Xargay, encarregats de la fàbrica. A les naus s’hi molturava la pedra cuita, uns forns es
situaven darrera la mateixa nau i d’altres forns es trobaven
a redós de la muntanya, al marge esquerre de la carretera.
Encara queda algun petit vestigi del que foren els forns i de
les velles torres d’electricitat. La mateixa Montserrat recorda
els forns, alimentats per vagonetes des de dalt la muntanya
i pel foc per baix. Es treballava de dia i nit i aquell espai no
convidava gens a habitar-hi, de sorollós i polsós com era.

REPORTATGE

L’any 1905, consta Miguel Pérez com a tributari pels 3 forns
de ciment de Florentina Flores i per dos forns propis. Malgrat
no tenir-ne més proves que el testimoni gràfic, hem d’entendre que Miguel Pérez va adquirir els terrenys i forns de coure
cal de Alejandro Jose Toll, activitat que portarà conjuntament
amb la situada dins del local de Florentina Flores que manté
en lloguer. Més endavant, Miguel Pérez també tributa per la
producció d’electricitat de 3Kw, i l’any 1922 per la força motriu que alimenta un camió elèctric. L’activitat es mantingué
més o menys igual, fins el 1926, quan els hereus de Florentina Pérez vengueren les seves instal·lacions a Miguel Pérez,
el qual passà a tenir sis forns de ciment i un salt d’aigua per
produir electricitat de 5Kw. L’any següent, els propietaris de
la fàbrica de ciment eren la vídua de Miguel Pérez, Javiera
Pahisa i els seus quatre fills, Maria, Miquel, Xavier i Mercè.
Imatge del Molí d’en Tireta, presa des del riu Ter. Es veu l’entrada del
canal de a la turbina. Foto Miguel Pérez.

La concentració de l’activitat cimentera en aquell indret provocava no pocs problemes de pols. Així l’any 1931, dos dels
industrials José M. Pérez Xifra de Girona i Miguel Pérez Martí,
de Barcelona (la seva vídua) sol·liciten:
“Que a consecuencia de la explotación de las canteras de
cemento que poseen en éste término, el camino público que
los atraviesa ha quedado a una altura de unos cuantos metros, ofreciendo peligro su paso por el mismo con carruajes y
caballerías y para que desaparezca el peligro y miedo que da
al pasar por el indicado camino, acuden ante el ayuntamiento
de este pueblo con suplica de que les conceda permiso para
poder arrancar todo lo alto del mencionado trozo de camino
y hacer que venga llano a nivel de las canteras de referencia
y de este modo se evitará la consiguiente desgracia que en
este tramo pueda acarrear. “

Camió elèctric marca Bergmann amb matrícula GE476. Foto Miguel
Pérez.

En data 6 d’agost de 1931, la Divisió Hidràulica del Pirineu
Oriental del Ministeri d’Obres Públiques del Govern de la II
República, va aprovar un projecte conjunt per un millor aprofitament de l’aigua dels propietaris Bonaventura Vinyals i els
hereus de la vídua Pérez, Francisca Javiera Pahisa. 3
El projecte comú preveia una nova resclosa sobre el riu Ter
on es trobava la de Bonaventura Vinyals, amb dos canals de
sortida: el del marge dret per alimentar la sèquia i els tres
salts (farinera de Campdorà, molí de Bordils i salt de Bordils)
i, el del marge esquerre, per alimentar una turbina per usos
industrials a can Pérez. En total es derivaven 10.000 litres
d’aigua per segon, uns 6.500 l/s pel canal de can Pérez, els
quals produirien, amb un salt de poc més de 2 metres, una
potencia de 471,47 c.v. amb una instal·lació prevista de tres
turbines i els altres 3.500 l/s per la sèquia Vinyals.

El canal a l’esquerra del riu Ter, amb la presa que desviava aigua del
canal, presa des del Molí d’en Tireta Foto Miguel Pérez.

En el document i plànol de l’any 1934, es sol·licitava un cabal
de 10m3/s per fer funcionar les tres turbines de la fàbrica de
3 La resclosa d’en Vinyals. Article d’Assumpció Vila publicat a la
revista Parlem de Sarrià núm. 70 any 2009
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ciment dels germans Pérez Pahisa. En un document posterior de 1939, els germans sol·liciten poder refer el canal, però
per un cabal de només 3.500 l/s, enlloc dels 10.000 l/s concedits en l’ordre ministerial de 2 de març de 1936.
Durant la Guerra Civil, la fàbrica de ciment havia estat incautada pel Sindicat de l’Edificació de Girona i s’havia continuat construint el canal procedent de la nova resclosa però
s’havia modificat el traçat original, en particular el tram final
que havia d’enllaçar amb el de l’antic canal. La presa més
antiga, situada aigües avall de la de can Vinyals havia quedat
inservible per diverses riuades i el cost de la reparació es
considerava molt alt.

Pont sobre el canal que unia la turbina amb el pati de la fàbrica. Foto
Miguel Pérez.

Davant la urgència de tornar a posar en funcionament la fàbrica de ciment, es va demanar finalitzar el canal projectat,
però deixant-lo a mitges, sense acabar la solera, (en alguns
trams hi havia roca compacta i margues ) amb la qual cosa
podia transportar, de moment, 3,5m3/s. En aquesta inspecció s’observà que la presa estava totalment acabada, tret de
la solera i del refinament dels caixons existents, i també es va
comprovar que les comportes d’entrada al canal del marge
esquerre estaven totalment finalitzades.
Des de 1932 fins a 1941, la fàbrica de ciment dels germans
Pérez Pahisa tributen per 8 forns de ciment, un molí triturador i un salt d’aigua que produeix 5Kw d’electricitat. La producció de ciment arribà el 1942 a 15.000Kg diaris i l’electricitat a 10Kw. Els preus de ciment estaven regulats, com queda
palès amb la circular del governador civil de Girona de 23 de
gener de 1941.

Treballadors darrera la fàbrica Miguel Pérez, arranjant la carretera
N-II. Foto Miguel Pérez.

“Quedan autorizados los fabricantes de cemento de esta provincia D. Salvador Garriga,
Omedes y Compañía S, L. y Vda. de Miguel Pérez para elevar
el precio de venta de la tonelada
de cemento rápido a ptas. 67’94, sobre almacén o estación
Gerona”.4
El mateix any, se sol·licita llicència d’obra per a construcció
d’un edifici a la carretera, prop de les instal·lacions, que servirà d’habitatge per l’encarregat i per la família Pérez Pahisa
quan vénen de Barcelona, sobretot els estius.

Agustí Barret (dalt del carro) va treballar-hi molts anys, fent tragines
de sacs de ciment. Foto cedida per Xavier Miralles Barret.

L’any 1944, Paulí Torras Domènech per poder disposar
d’energia elèctrica constant a la fàbrica de paper, adquireix
la central elèctrica dels germans Pérez Pahisa i acaba refent
en la seva totalitat el canal i la maquinària de manera que hi
puguin circular els 10.000 l/s autoritzats.
L’activitat continuà fins el 1961. En aquesta data, l’empresa
administrada pels seus hereus Miquel Matas Pérez i els seus
germans, fa suspensió de pagaments i els béns són embargats pels treballadors i la Seguretat Social i se subhasten. 5
D’aquesta manera es coneixen alguns dels béns que composaven la fàbrica de ciment. En la subhasta publicada al BOP
el 31.10.1961:
Lot núm. 1: dos ensacadores a pressió. Lot núm. 2: dos elevadors per material, un amb cadena de vaixell i l’altra amb
cadena de malles muntables. Lot núm.3: tres corretges
grans, una pel refino, una altra per la transmissió del refino i
la tercera per la saranda, i l’aspirador de la transmissió.

La fàbrica es trobava situada en aquesta al marge dret de la carretera
N-II com es pot veure en aquesta fotogria de l’any 1945. Foto cedida
per Joaquima Simon.
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En una altra subhasta publicada al mateix butlletí:
4 BOP 28/01/1941
5 BOP 31.10.1961 núm. 130

Lot núm1: Un motor marca “Diésel Matacás” de 60c.v.
Lot núm.2: Un alternador elèctric marca “Casar”, de 12 c.v.
Lot núm.3: Un motor elèctric marca “Assea” de 50 c.v.
Lot núm. 4: Un moto elèctric marca “Siemens” de 50 c.v.
Lot núm. 5: Un molí de boles marca “Krupp”

De les antigues
instal·lacions es pot
veure una antiga torre
d’electricitat i les restes
d’un dels forns a la
muntanya, al marge
esquerra de la N-II.
Foto A.Vila

I en la darrera subhasta de desembre 1961, a instància de la
Seguretat Social6, trobem els terrenys i les edificacions:
Lot primer: cantera d’una extensió aproximada de 4 vessanes de terreny, situada en el terme de Sant Julià de Ramis,
limita al sud i oest amb les finques “La Pla” i “Font Calenta”;
a l’Est amb terres de Manuel Parés, D. José Flores y D. Juan
Calsina i al Nord amb camí públic.
Lot segon: Edifici amb el seus annexos conegut com el Molí
d’en Tireta i destinat a fàbrica de ciment, situat a Sant Julià
de Ramis, limita amb la carretera general a França, d’una extensió aproximada de 1.640 m2.
Lot tercer: porció de terreny muntanyós d’uns 650 m2, en el
qual es troben instal·lats dos forns destinats a la cocció de
pedres per la fabricació de coment, limitant amb la carretera
General de Madrid a França.

La caseta d’electricitat es
situa on abans començava
la fàbrica Miguel Pérez.
Foto: A.Vila

En els registres de contribució industrial ja no es troben més
referències d’aquesta fàbrica. L’any 1962, amb l’ampliació de
la carretera nacional, la qual comportà la construcció de l’autovia, s’enderrocaren la fàbrica Vda. Miguel Pérez, els forns
de ciment, parcialment una part de la fàbrica Omedes, la
bòbila d’en Fraguell i el forn de can March.

Casa de nova construcció
situada a la mateixa
carretera N-II que la
família Pérez Pahisa va fer
construir el 1941.
Foto A.Vila

6 BOP 12.12.1961 núm.148

La museïtzació de
les muralles de *Kerunta
L’any 1996 un conveni entre l’Ajuntament de Sant Julià de
Ramis i la Universitat de Girona va suposar l’inici d’una intervenció arqueològica que ha continuat fins a l’actualitat i que
ha rebut el suport d’altres institucions, com la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona. Aquell any les excavacions arqueològiques varen començar per un sector que es
trobava a redós de l’antic cementiri municipal i per un altre
que es trobava al bell mig del cim de la muntanya. A la primera zona, els treballs varen finalitzar l’any 1999 i a la segona
varen perdurar fins el 2004.
La intervenció arqueològica de la segona zona va donar lloc a
l’excavació en extensió d’una fortificació romana i visigòtica

Josep Burch*
Jordi Sagrera*
David Vivó*
*Laboratori d’Arqueologia i
Prehistòria. Institut de Recerca
Històrica. Universitat de Girona.

que coneixem com a Castellum. Els treballs de conservació
i adequació d’aquesta edificació varen concloure l’any 2007.
Des d’aquell moment i fins ara ha estat l’únic jaciment arqueològic visitable o que reunia les condicions per ser visitat del
conjunt de jaciments coneguts de la muntanya.
Un cop acabades les excavacions del Castellum a l’any 2004
es varen iniciar les de la zona que hi delimita pel costat nordest. La intervenció arqueològica en aquesta nova zona es va
perllongar fins l’any 2010. Durant aquests sis anys, els treballs arqueològics varen posar al descobert com a element
més destacable una part de les muralles que protegien el poblat ibèric de *kerunta. A l’any següent, ja es publicava un tre-
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Les muralles de Kerunta. Fotografia: Jordi S. Carrera

ball monogràfic sobre aquestes descobertes (Burch, J., Nolla, JM. I Sagrera, J. Les defenses de l’oppidum de *Kerunta,
Girona-Sant Julià de Ramis: Documenta Universitaria, 2011).
D’ençà aquell moment els treballs arqueològics varen retornar al punt de partida. Es va enderrocar l’antic cementiri municipal i en el lloc on s’ubicava es varen iniciar noves excavacions que fins a l’actualitat han permès localitzar un notable
cementiri d’època medieval associat a les primera església
construïda en aquell indret.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i la Universitat de Girona encarregaven a l’empresa Aspecte paisatge
SL la redacció d’un projecte que tenia per finalitat l’adequació de les restes arqueològiques de les muralles del poblat
ibèric de *Kerunta. Aquest és el projecte que l’Ajuntament
de Sant Julià de Ramis ha impulsat i s’ha executat en els
darrers mesos sota la direcció dels tècnics municipals Núria
Sarquella i Josep Maria Balló, l’assessorament científic de la
Universitat de Girona, el finançament de l’empresa Abertis
autopistas (a càrrec del que es coneix com a 1% cultural) i
l’execució de l’empresa constructora Artífex infraestructuras.
Aquests treballs no s’han cenyit a la museïtzació estricta de
les muralles del poblat ibèric de *kerunta sinó que han inclòs
un conjunt d’actuacions que suposen una actuació integral
en la posada en valor del conjunt de la muntanya. En aquest
sentit, una de les actuacions més importants ha estat la inclusió d’un important conjunt de plafons informatius vinculats
a la diversitat ambiental de la muntanya. En aquest cas la
coordinació i en bona part elaboració d’aquestes treballs ha
anat a càrrec del tècnic municipal Jordi Ribas.
Al cim de la muntanya l’ordenació de l’espai ha començat
per l’adequació d’una antiga feixa com a aparcament per a
cotxes. Aquest fet permetrà alliberar del transit rodat l’espai
que hi ha davant de les antenes de comunicació i així disposar d’una àmplia zona per caminar i gaudir de l’entorn natural
i cultural. D’aquesta manera s’ha habilitat un circuït de visita que comença a la plaça que s’obre davant l’església dels
Sants Metges. Allà un plafó dóna la benvinguda i informa dels
principals jaciments arqueològics de la muntanya, mitjançant
un text breu, una fotografia del lloc i una altra de l’objecte
més representatiu que s’hi ha localitzat o que hi té relació.
Seguint les indicacions i pel camí existent (el que mena a les
antenes) s’arriba a un espai que havia estat excavat per la

Universitat de Barcelona als anys 60 del segle passat. Aquelles intervencions varen posar a la llum les restes d’unes cabanes ibèriques. Ara, s’han netejat d’herbes i matolls i s’hi ha
col·locat un plafó explicatiu del conjunt.
Seguint el camí s’arriba al Castellum. Malgrat que aquesta
fortificació ja havia estat adequada s’ha aprofitat el moment
per introduir algunes millores amb la finalitat de fer més entenedora la visita. Entre d’altres actuacions s’ha aprofitat per
renovar els plafons informatius, amb nous continguts, un nou
disseny, elaborat per Cristina Masferrer, i la incorporació de
noves fotografies, a càrrec de Jordi S. Carrera, i dibuixos de
Jordi Sagrera i David Vivó. Una de les novetats més importants ha estat la inclusió d’un còmic que recrea un fet històric
que va succeir en aquestes terres en el segle setè i que es
relaciona imaginàriament amb el Castellum.
Fins a l’actualitat la visita finalitzava en l’esplèndid mirador
que es troba al capdamunt del Castellum. Una de les grans
novetats d’aquests treballs consisteix en el fet que la visita
podrà continuar més enllà. Així, un cop explorat el Castellum
i gaudit de les magnífiques vistes panoràmiques, la visita podrà continuar passejant per l’exterior de les muralles i accedint de nou a l’interior del poblat ibèric a través d’una porta
que es va construir entorn l’any 125 aC. A dins, els treballs
d’adequació han posat en valor dos espais: un més al nord
que explica els canvis arquitectònics i urbanístics d’aquell indret en època ibèrica i l’altre que mostra una casa o taller del
segle II aC.
El retorn al punt de partida a partir d’ara es pot efectuar per
una bonica pineda, en el lloc on fa uns anys hi havia una zona
coneguda com la “feixa llarga”. És un curt passeig d’uns
quatre minuts que acaba a la placeta davant l’església dels
Sants Metges, on ha començat el recorregut. No obstant, just
abans d’arrribar al final i a la dreta del camí s’ha adequat un
espai com a punt de trobada. En aquest lloc s’’ha col·locat
un banc, un plafó que explica el conjunt medieval dels Sants
Metges i una peça metàl·lica que porta inscrit el nom del dels
diferents jaciments de la muntanya de Sant Julià de Ramis.

LES NOSTRES EMPRESES

Les nostres empreses

Formulapesca
De Pesca d’Or a Formulapesca 14 anys
a Sant Julià de Ramis
Hi havia un nen que es passava tot el dia pescant al riu Ter. A l’escola anava fent,
les classes se l’hi allargaven moltíssim i esperava la sortida per enfilar cap al riu
i passar una estona pescant amb una canya de bambú que es va fer ell mateix i
que tenia amagada a la vora del riu. Les vacances d’estiu eren el millor: dies sencers pescant amb els altres nanos. Preparar les pesqueres, anar a buscar cucs
de terra, bullir patates per fer-les servir d’esquer per pescar carpes, resseguir els
camins vora el riu, preparar les canyes,... Records d’infància: el tap s’enfonsava: aquells barbs de muntanya de color tan macos, les bagres, les majestuoses
carpes. El nen va créixer, guanyava campionats de pesca un darrera l’altre, era
membre de la selecció catalana, escrivia en revistes especialitzades i col·laborava
amb el Diari de Girona, els esquers artificials que preparava per pescar truites de
riu es venien en les millors botigues d’Espanya, les societats de pesca el demanaven com a monitor, ... I va pensar que podia passar la seva vida pescant i ajudant
d’altres pescadors. I així va estar.
Formulapesca és la representació del somni del nen que volia anar a pescar, una
botiga d’articles de pesca que obre portes al 2001 amb un concepte innovador
orientat als pescadors esportius i amb una clara vocació d’atenció personalitzada
envers un client amb unes necessitats específiques. Originalment la botiga es va
anomenar Pesca d’Or. En breu es va posicionar com punt de referència a les comarques gironines per la seva àmplia gamma de materials per practicar totes les
modalitats de pesca tant de riu com de mar amb un preu molt equitatiu. Es van fer
molts cursos de formació per clients impartits pels millors pescadors, inclús pel
Campió del Món el gironí Xevi Pérez. La botiga va anar progressant havent-hi el
projecte ferm d’ampliar-la i obrir més delegacions. Però va arribar la crisi. I forta.
El taulell era un mar de plors, un drama rere l’altre de clients que explicaven que
estaven a l’atur, que no tenien cèntims, que no podien anar a pescar. Al calaix
no entrava ni cinc. Calia fer quelcom i es va activar un projecte que s’havia anat
madurant de mica en mica. Era el 2009, la portada de les notícies era la cua del
Servei d’Ocupació i els desallotjaments de pisos.
Es va posar en marxa www.formulapesca.com una botiga d’articles de pesca
online que conservava el tret específic de la varietat de material i l’atenció personalitzada junt amb una política de preus molt agressiva, una zona d’articles outlet
finals d’estoc i, sobretot, lliurament en 24H a tota Espanya. Era just el que demanaven els clients en plena crisi econòmica. Aviat, Formulapesca també es va posicionar com una botiga de referència a tot Espanya i, des de Sant Julià de Ramis
s’envia a diari material de pesca a pescadors d’arreu. El març del 2013 s’ajunten
les dues línies de negoci: la botiga física Pesca d’Or esdevé Formulapesca el que
ha permès ampliar el radi d’influència i rebre visites de clients pescadors de l’àrea
de Barcelona i sud de França. L’orientació de l’activitat ha canviat notablement.
D’una botiga física s’ha passat a una botiga preferentment online el qual ha estat
possible mercès a un esforç enorme de reciclatge per part de tot el personal i col·
laboradors i la incorporació de noves tecnologies. Consolidar Formulapesca com
una referència a nivell estatal ha suposat moltes i moltes hores de feina, de formació, una gran inversió en innovació per continuar avançant. En breu apareixerà
una nova web amb disseny, tecnologia i format orientada a afermar posicions a
nivell espanyol alhora que satisfer les necessitats del mercat europeu traduïda a
varis idiomes. Continuem avançant, passos curts i ferms.
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INAUGURACIÓ DE L’OBRA

“Adequació del poblat ibèric i ordenació dels
itineraris de visita”
El proper 1 de març a les 12.30 h
als Sants Metges, a la zona
arqueològica de la muntanya de
Sant Julià de Ramis.
PROGRAMA DE L’ACTE
• Rebuda dels assistents als sants
metges.
• Parlaments de les autoritats.

Foto: Jordi S. Carrera
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• Tot seguit, visita guiada per a tothom
al poblat ibèric i al castellum.

