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Benvolgudes veïnes i veïns. 

M’agradaria adreçar-me a vosaltres a través d’aquestes línies per desit-
jar-vos una molt bona Festa Major 2021 tal i com l’hem viscut els últims 
anys. Malauradament, les circumstàncies sanitàries no ens permetran po-
der tornar a gaudir de la Festa Major de la mateixa manera que la recor-
dem. Tot i així, hem volgut fer una aposta per poder gaudir d’activitats 
lúdiques i culturals que ens permetin oblidar encara que sigui per unes 
hores la situació que hem travessem.

No ha sigut una aposta fàcil, cal complir amb un seguit de restriccions 
i normatives, però creiem indispensable que els nostres infants, joves, 
veïns/es pugueu gaudir de dos caps de setmana diferents. En aquest 
sentit cal agrair la feina dels Regidors/es, dels tècnics de l’Ajuntament, la 
Brigada Municipal i els Guàrdies Municipals.

El seguit d’activitats que us presentem han sigut possibles també gràcies 
a la col·laboració de veïnes, veïns  i entitats que, de manera desinteres-
sada, han volgut invertir una part del seu temps en fer bategar Sant Julià 
de Ramis. Serà la nostra Festa Major, la que ens uneix, la que ens permet 
gaudir els uns dels altres, destinada a totes les edats mitjançant activitats 
diverses, des de jocs pels més menuts de la casa fi ns al concert de fi nal 
de Festa i els seus focs artifi cials, passant per una Nit Jove plena de talent 
i novetats.

Així doncs, us convido a gaudir de la Festa Major de Sant Julià de Ramis 
i seguir creant moments dignes de ser immortalitzats als nostres àlbums 
de fotografi es familiars i als perfi ls de les xarxes socials. Perquè ens me-
reixem tornar a gaudir de la Festa i celebrar-la junts!

Marc Puigtió Rebollo
Alcalde de Sant Julià de Ramis
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Un any més i gràcies a la implicació i 
participació de les entitats, associacions 
i clubs del poble, des de l’Ajuntament 
continuem impulsant la nostra Festa Ma-
jor. Des d’aquí volem agrair a tots ells i a 
les empreses i cases comercials la seva 
col·laboració per al suport a l’organitza-
ció i al seu fi nançament.

D’una manera més oberta i atenent als 
diversos interessos, edats i preferències 
dels veïns i veïnes de Sant Julià, prete-
nem fer de la Festa Major un esdeveni-
ment cabdal que, com a poble, ens ha 
de servir per enfortir més, any rere any, 
els llaços d’unió i pertinença a Sant Julià 
de Ramis.

Associació d’Associacions

Portada: Capgrossos de 
               Sant Julià de Ramis
   “En Matagalls, 
    la Goja i en Pitu”

Autora:    Taïs Sánchez
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Pregó de la Festa Major 2020

Benvolgudes i benvolguts Santjulia-
nenques i santjulianencs.

Primer de tot, benvinguts al pregó de 
la festa major de Sant Julià de Ramis 
del 2020.

Ja fa mesos que estem vivint una si-
tuació estranya i diferent.

Tot va començar la segona quinzena 
de març, tots confinats a casa, de cop 
els telèfons de la gent del poble bullien 
de whatsapps.

- Necessitem protegir-nos!!!! (INMA)

- Com poder ajudar als nostres sani-
taris?. No tenim material. Necessitem 
teles, gomes, etc..(MERCEDES)

PREGÓ

Aviat es va posar en marxa, des del 
nostre ajuntament es demanava si algú 
tenia llençols, roba de 100% cotó, per 
poder confegir mascaretes, ja que els 
professionals que estaven a primera 
línia no tenien cap mena de protecció.

En Víctor, la Puri, els nostres vigilants 
municipals i l’agent cívic, la Quima, 
anaven casa per casa, recollint tot 
aquell material que es pogués fer ser-
vir per elaborar equips de protecció, 
teles, vetes, gomes, fil. Tot centralitzat 
a l’ajuntament, en Víctor junt amb l’Im-
ma López, coordinaven i classificaven 
tot el material regalat i donat pels veïns 
i veïnes del nostre poble.

En Marc, l’alcalde, va crear un grup de 

whatsapp de voluntaris i voluntàries per 
tal de poder cosir. Va ser un grup molt 
heterogeni, persones grans, joves, de 
Sant Julià de Ramis, de Medinyà i de 
Sarrià, amb experiència i sense, amb 
màquines de cosir antigues de la gent 
gran i màquines d’última generació, tot 
s´hi valia en aquest grup, tot era bona 
intenció i ganes d’ajudar.

L’ajuntament va imprimir dos models 
de patrons per repartir als que retalla-
ven i, tot després, es cedia a les co-
sidores. Els i les ajudants buscàvem 
patrons a les xarxes socials i vídeos 
al youtube per tal de poder fer unes 
bones mascaretes. Als telèfons no pa-
raven d’arribar missatges.

- Jo he trobat un vídeo amb un tutorial, 
per fer-ne. (ANTONIA)

- Doncs jo he trobat el patró de les di-
ferents mides. (CARMEN)

Al cap de 4 dies de l’estat d’alarma ja 
funcionaven les màquines de cosir a 
tot drap. La primera tramesa va anar 
destinada a l’Hospital sociosanitari 
Mutuam Girona.

Els nostres veïns i veïnes també ne-
cessitaven mascaretes per tal de poder 
sortir a comprar productes de primera 
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necessitat o bé anar a cuidar els seus 
familiars dependents. El dia 25 de març 
en Marc Puigtió ja tenia una bona llis-
ta de demanda de mascaretes per 49 
veïns i veïnes del poble.

Les cosidores i cosidors no paraven, 
el dia 29 ja portàvem fetes 398 mas-
caretes.

La botiga Basar Oriental de Sarrià de 
Ter ens va regalar totes les gomes 
elàstiques que tenien per les masca-
retes, fi l per cosir i una caixa de bos-
ses gruixudes, per fer bates. També 
la botiga Hiperescola, del polígon de 
Domeny, ens va donar rotllos de plàstic 
per poder elaborar bates. Quan les go-
mes elàstiques es van acabar l’Ajunta-
ment en va comprar.

Les trameses de mascaretes s’anaven 
repartint entre l’hospital sociosanitari 
Mutuam i els veïns i veïnes de Sant 
Julià de Ramis i Medinyà.

- A mi no em va bé la màquina de cosir, 
se m’ha trencat l’agulla (SARA)

- Doncs jo m’he quedat sense fi l, 
Imma!!! Digues-li a en Víctor que porti 
fi ls.(MONTSE)

- Quines gomes poseu?(CANDELA)

- Jo poso les estretes i planes, em van 
millor per cosir amb la màquina.(CAR-
MEN)

- Jo poso les gomes tipus cordill.
(MERCEDES)

- Jo tinc mascaretes tallades i 20 per 
entregar. Imma pots avisar a en Víctor 

que passi a buscar-les?.(ANTONIA)

- Necessito més gomes!!!!.(LEO) 
(SARA)

Paral·lelament, es confeccionaven 
bates de plàstic pel personal sanitari 
del Mutuam. Una s’encarrega de ta-
llar-les amb els patrons i un altre les 
cosia, anaven fent cadena de produc-
ció, cadascuna a casa seva, com les 
Teresines.

Les jornades del personal s’allargaven 
i les proteccions no arribaven, tot el 
dia amb la mascareta, el davantal, les 
bates de plàstic i els gorros de cel·lu-
losa, per evitar tocar-se el cabell, es 
va pensar que per protegir-se millor, es 
podrien fer gorros de cirurgià de roba. 
El 31 de març les màquines de cosir, 
es van posar en marxa, amb nous pa-
trons, per fer els gorros.

Els dies anaven passant i la nostra 
mainada estava a punt per sortir al ca-
rrer, però també els havíem d’ajudar a 
protegir-se. Des de l’ajuntament es va 
elaborar una altra llista per tal que els 
nens i nenes poguessin tenir la seva 
súper mascareta.

Els voluntaris i voluntàries buscàvem 
patrons de mides petites i mitjanes, 
cadascú enviava el que trobava i fi nal-
ment vam consensuar fer dues mides. 
Una primera mida que seria de 3 a 8 
anys, i la segona mida de 8 a 12 anys. 
El dia 17 d’abril ja teníem demanades 
190 mascaretes infantils. De mica en 
mica s’anaven lliurant casa per casa 
amb la col·laboració i ajuda dels vigi-
lants municipals i l’agent cívic.

El 24 d’abril vam sortir a les notícies, 
al Punt Avui i al Diari de Girona en un 
article explicant la iniciativa dels volun-
taris i voluntàries. També el mateix dia 
vam sortir en un petit reportatge al te-
lenotícies comarques de TVE1.

En total després de tota la feina és va-
ren fer 925 mascaretes, 297 gorros i 
500 bates.

EL Mutuam ens ha fet arribar una car-
ta d’agraïment que tot seguit us llegi-
rem. (INMA)

LLEGIR CARTA DEL MUTUAM

(LURDES)

Avui és un gran dia i volem agrair a 
tots els voluntaris i voluntàries que han 
participat en aquesta bona causa so-
lidària, al suport de l’Ajuntament, els 
veïns i veïnes i les empreses que ens 
han ajudat, sense tots i totes vosaltres 
no hauria estat possible. Moltes, mol-
tes i moltes gràcies a tots i totes.

Junts ens en vam ensortir i junts 
ens en sortirem. (TOTES)

Ara, però, és el moment de gaudir 
d’una bona Festa Major!!!!!!!

Cal que ho ben celebrem però amb 
molta protecció!

Visca la nostra festa Major! I visca 
el nostre poble! (TOTES)
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Ja tenim escut heràldic

El passat mes de juliol la Direcció Ge-
neral d’Administració Local (DGAL) de 
la Generalitat de Catalunya va emetre 
informe favorable sobre l’expedient 
d’adopció d’escut heràldic del muni-
cipi de Sant Julià de Ramis. Quan es 
publiqui la resolució d’ofi cialització al 
Diari Ofi cial de la Generalitat de Cata-
lunya aquest esdevindrà l’escut ofi cial 
del municipi, en substitució de l’emprat 
fi ns ara on fi gura solament un ram (que 
popularment hem anomenat «espiga» 
o «palma») sense cap més element 
representatiu. Es tracta d’un projecte 
que es va iniciar fa temps i fi nalment 
s’ha pogut concloure amb èxit.

A partir de l’any 1981 els escuts muni-
cipals ofi cialitzats per la Generalitat de 
Catalunya tenen forma caironada i el 
timbre (corona) corresponent, segons 
es tracti d’un poble, una vila, una ciu-
tat, o bé es tracti d’un municipi amb 
unes característiques històriques con-
cretes (haver estat capital d’un comp-
tat, marquesat, ducat, etc.). Aquest 
mateix any es va ofi cialitzar en català el 
nom del municipi de Sant Julià de Ra-
mis però l’escut utilitzat en temps an-
teriors, ovalat amb el senyal d’un ram, 

ESCUT DEL MUNICIPI

es va deixar igual. Per tant, ja anava 
sent hora d’ofi cialitzar l’escut de Sant 
Julià de Ramis: escut caironat, amb un 
blasonament (descripció) que complís 
les normes heràldiques i amb el timbre 
corresponent .

licar una mica com ha anat aquest 
procés ens hem de remuntar a l’any 
2004, quan el Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 08 de març va 
acordar iniciar l’expedient d’adopció 
d’escut heràldic del poble i sol·lici-
tar l’assistència tècnica de la DGAL, 
d’acord amb el que preveu el Regla-
ment de Símbols dels Ens Locals. Tan-
mateix, l’Ajuntament va manifestar el 
desig de tenir dos escuts: un per Sant 
Julià de Ramis i un altre per l’antic mu-
nicipi de Medinyà.

El mes de novembre de 2005 la 
DGAL va presentar una proposta d’es-
cut (Expedient 925) amb l’informe de 
l’assessor d’Heràldica i Genealogia de 
Catalunya on s’assenyalava que no era 
possible tenir dos escuts diferenciats 
perquè el nom del municipi era «Sant 
Julià de Ramis» i es feien les següents 
consideracions particulars:

«A) És evident que el senyal propi i tra-
dicional de Sant Julià de Ramis és un 
senyal parlant: un ram (no una palma) i 
penso que cal mantenir-lo.

B) També sembla evident que Medinyà 
no ha tingut mai un senyal propi i crec 
que el més indicat seria emprar les ar-
mes dels Xetmar, que en van tenir la 
senyoria almenys des del segle XIV».

La descripció proposada de l’escut del 
municipi de Sant Julià de Ramis era la 
següent:
«Escut caironat truncat: 1r d’or, un ram 
de sinople en pal; de gules 3 lleopards 
d’or armats de sable. Per timbre una 
corona de poble».
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Aquesta proposta no acabà de con-
vèncer a l’Ajuntament ja que el que es 
pretenia era tenir dos escuts diferen-
ciats atès que Sant Julià de Ramis i 
Medinyà són dos pobles amb la seva 
pròpia identitat, encara que el nom del 
municipi sigui únicament «Sant Julià de 
Ramis». Mentrestant, va anar transco-
rrent el temps i la Generalitat de Cata-
lunya va declarar la caducitat de l’ex-
pedient l’any 2006.

Varen passar els anys fi ns que per la 
Llei 8/2015, de 10 de juny, es va crear 
el municipi de Medinyà per segregació 
d’una part del terme municipal de Sant 
Julià de Ramis. Aquesta circumstància 
va fer plantejar la conveniència d’iniciar 
novament el procediment d’adopció 
d’escut heràldic, ara sense cap obsta-
cle perquè cada poble pogués tenir el 
seu propi escut ja que serien dos mu-
nicipis independents. Així es va acor-
dar en el Ple de l’Ajuntament celebrat 
el dia 09 de maig de 2016.

El mes de juliol de 2016 el Departa-
ment de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya va presentar una nova 
proposta (Expedient 925bis) amb l’in-
forme de l’Assessor d’Heràldica i Ge-
nealogia de Catalunya, on es feien les 
següents consideracions particulars:

«A) (...) Crec que el senyal de l’es-
cut municipal hauria de fer referència 
al nom «Sant Julià» del municipi, i en 
aquest sentit penso que el més adient 
seria que el senyal principal fes re-
ferència al sant patró, representat pels 

seus atributs: una fl or de lis (senyal de 
la virginitat) i un llibre».

B) Com a senyal secundari, i fent re-
ferència també al nom del municipi hi 
podrien fi gurar dos rams».

La descripció proposada de l’escut del 
municipi de Sant Julià de Ramis era la 
següent:
«Escut caironat: de sinople, un llibre 
obert d’or sobremuntat d’una fl or de lis 
d’argent i acostat de dos rams d’or en 
pal. Al timbre una corona de poble».

Quan s’estava valorant aquesta pro-
posta el Govern de l’Estat va interposar 
un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la llei de creació del municipi de Me-
dinyà, que va ser admès pel Tribunal 
Constitucional i va acabar amb la de-
claració d’inconstitucionalitat d’aques-
ta llei l’any 2017. Per tant, es tornava 
a la situació anterior.

Aquesta segona proposta no va pros-
perar degut a tot l’enrenou administra-
tiu que va ocasionar l’haver de desfer 
tot el que s’havia anat fent per separar 
els dos pobles i la Generalitat de Ca-

talunya va acabar declarant la caduci-
tat de l’expedient el mes d’octubre de 
2018.

Malgrat haver caducat l’expedient no 
s’havia perdut l’interès per a l’adopció 
de l’escut heràldic del municipi i és 
per això que el Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 09 de novem-
bre de 2020 va acordar tornar a iniciar 
l’expedient. Aquesta vegada junt amb 
la sol·licitud es va presentar una pro-
posta des de l’Ajuntament, prenent el 
blasonament proposat per la Generali-
tat de Catalunya l’any 2016 però amb 
el suggeriment de substituir els dos 
rams per dos garrics, considerant que 
el garric, element admès en l’Heràldi-
ca, és un arbust molt comú al poble i 
pot tenir un signifi cat més simbòlic.

Segons aquesta proposta, la descrip-
ció de l’escut del municipi de Sant Ju-
lià de Ramis seria la següent:
«Escut caironat quarterat en sautor: 1r 
de sinople, una fl or de lis d’argent; 2n 
i 3r d’argent, un ram de garric de si-
nople en pal, i 4t de sinople, un llibre 
obert d’or. Al timbre, una corona mural 
de poble».
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La proposta presentada per l’Ajunta-
ment va ser acceptada, però amb una 
correcció: segons les normes heràldi-
ques, els atributs de «Sant Julià» ha-
vien d’estar dins del mateix camper i 
no podien anar separats.

Des de la DGAL es va procedir a re-
dissenyar l’escut proposat per l’Ajun-
tament per tal adaptar-lo a les normes 
de l’Heràldica, respectant les següents 
consideracions:

• El blasonament (descripció de 
la forma, dels esmalts i de les 
càrregues de l’escut), ha de do-
nar preferència al senyal propi de 
l’ens local respecte d’altres que hi 
puguin aparèixer.

• L’escut ha de tenir forma cairo-
nada, és a dir, un quadrat recolzat 
sobre un dels seus vèrtex i amb 
una de les diagonals disposada 
verticalment i l’altra horitzontal-
ment.

• La partició de l’escut pot ser 
emprada en aquells municipis 
amb denominació composta, com 
és el cas de Sant Julià de Ramis.

• Els esmalts (acoloriments del 
camper i de les càrregues), l’ús 
i la combinació d’aquests s’han 
d’adir amb les normes heràldi-
ques. Entre els esmalts es distin-
geixen els metalls, els colors i els 
folres. Els esmalts neutres poden 
anar indistintament sobre metall o 
color.

• Les càrregues (elements de 
l’escut) han de ser representades 
d’acord amb la normativa heràldi-
ca i mai al natural. Els mobles i les 
fi gures no s’han de representar 
terrassats, és a dir, les plantes van 
arrencades, mostrant les arrels.

• El timbre és l’acompanyament 
col·locat damunt de l’escut i, bà-
sicament, és d’or. En el cas dels 
ens locals és una corona, que or-
dinàriament serà la mural que li 
correspongui. La corona mural és 
aquella que representa un llenç de 
muralla en forma circular realçat 
per un nombre de torres variable 
en funció del tipus i categoria de 
l’ens local. Per la seva població, a 
Sant Julià de Ramis li correspon 
una corona mural de poble.

El resultat és un escut caironat tercejat 
d’argent (metall) i de sinople (color). A 
la part del camper d’argent fi guren dos 
rams de garric de sinople i a la part 
del camper de sinople s’han incorporat 
una fl or de lis d’argent i un llibre d’or 
(metall), que són els atributs de «Sant 
Julià», el senyal principal del municipi.

Per tant, l’escut del municipi de Sant 
Julià de Ramis que ha aprovat la Ge-
neralitat de Catalunya te la descripció 
següent:
«Escut caironat: d’argent, un pal de 
sinople carregat d’un llibre obert d’or 
sobremuntat d’una fl or de lis d’argent, 
acostat de dos rams de garric de sino-
ple. Per timbre, una corona mural de 
poble».

Cal tenir en compte que l’Heràldica, a 
més de ser una ciència, és també un 
art. Això vol dir que les càrregues de 
l’escut, mentre compleixin els requisits 
heràldics, són de lliure interpretació. 
El que s’aprova i s’ofi cialitza és el bla-
sonament (o descripció), no un dibuix 
concret. Aquest dibuix, mentre se cen-
yeixi al blasonament, pot anar variant 
en el decurs dels anys.

En la documentació de tràmit admi-
nistratiu, mobiliari urbà, i elements o 
objectes més informals o menys pro-
tocol·laris, els ens locals poden fer 
servir representacions de l’escut amb 
un disseny més simplifi cat, estilitzat o 
esquemàtic. Aquest serà el cas de la 
bandera que, si bé s’haurà de cenyir 
al blasonament ofi cial, podrà tenir un 
disseny més simplifi cat.

Marina Canals i Balló



Inauguració exposició d’ORIGAMI

TASTETS DE PAPER
Taller-Estudi Vidalfont Paper. Aforament limitat.

DEL 17 AL 26 DE SETEMBRE - (Sala Gran del pavelló)

EXPOSICIÓ OBERTA CADA DIA DELS CAPS DE SETMANA DE FESTA MAJOR, de 4 a 7 h tarda.

PER A LA RESTA DE DIES, CAL DEMANAR HORA A L’AJUNTAMENT 972 17 09 09 

Exposició d’ORIGAMI “TASTETS DE PAPER”
Mostra d’una part del treball fet amb paper plegat del Taller-Estudi Vidalfont Paper constituït per Joan 
Esparraguera i Jofre Adzerias. L’Exposició compta amb una nombrosa quantitat de peces realitzades 
durant aquest darrers anys que inclou origami figuratiu, geomètric i orgànic.

Durant la mostra, amb més de 50 peces, podrem gaudir de models clàssics i quadres originals de Vidalfont 
com així també un petit tast de llums d’ambient. En aquesta ocasió, els dos autors, ens presentaran la 
seva darrera peça de la col·lecció Aquari que serà exposada per primera vegada a Sant Julià de Ramis.



A les 8 h: Plaça de la Font (davant de l’Ajuntament)

Inscripcions: mitja hora abans de la sortida.

Ruta de 9 km

A l’arribada hi haurà

XOCOLATA DESFETA i COCA per a tothom!

Organitza: Club Excursionista de Sant Julià de Ramis

NOTA: Degut a la Covid-19 la sortida i l’arribada es fa-
ran de manera organitzada i esglaonada per garantir 
la seguretat de les persones participants. 

Caminada tradicional no competitiva 

per la zona del Congost, el Pla de 

Can Font i la muntanya de Sant Julià
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Ostres, una altra festa major que ens porta incertesa, pors 
i contextos estranys. 

Que bé, una altra festa major que ens porta poble, actes i 
molts somriures!

Cada persona escull aquella frase amb la qual vol viure 
aquesta nova festa major que ens espera.

Son temps estranys, complicats per molta gent i difícils de 
digerir, però no ens queda altra que buscar aquells racons 
que ens fan sentir casa, que ens fan gaudir i que ens ani-
men a seguir aquell camí que ens porta cap amunt!

Com bé vam dir l’any passat, el que sabem del cert i no ens 
genera cap incertesa és que la gent de Sant Julià de Ramis 
no es rendeix ni es fa petita davant de res ni de ningú. I 
que aquest virus, aquí, no ens impedirà gaudir (amb tota 
precaució) dels nostres dies i de la nostra festa major.

Estem aquí, a punt, preparades per gaudir. Nosaltres, com 
a Art’u’nit, estarem sempre amb el poble de Sant Julià 
de Ramis. Col·laborarem amb el que faci falta per fer que 
aquesta festa no sigui una festa major més, sinó una de 
ben diferent!

Així que, amb molt de seny, protecció, distància i, sobre-
tot, ganes de gaudir, us desitgem ben fort: BONA FESTA 
MAJOR!!!

Pol. Ind. Domeny  
c/ d’Adri, 27 - 17007 Domeny

Tel. 972 22 20 94 - Fax 972 22 13 31
info@hiperescola.cat · comandes@hiperescola.cat

www.hiperescola.cat



14 I Festa Major Sant Julià de Ramis 2021

Bona Festa Major!

Aquest any la Companyia Oriart us porta una comèdia 
francesa amb la col·laboració de la Companyia de teatre La 
113, titulada 13 i dimarts.

En aquesta comèdia, tres personatges quotidians i propers 
veuen com la  sort és l’única sortida davant les difi cultats 
de la vida. Però la sort ve i va. El que preveia ser una vet-
llada tranquil·la acaba essent un terratrèmol ple d’emocions 
incontrolables. Els personatges viuran alhora la incertesa 
d’una possible tragèdia i l’alegria continguda d’una possible 
bona notícia. I és que essent 13 i dimarts, pot passar de tot.

Tenim moltes ganes de gaudir amb vosaltres d’aquesta 
comèdia el dissabte 25 de setembre al centre cívic!

Per a adquirir les entrades, podeu anar a la Biblioteca 
“Neus Català”. També podeu reservar la vostra entrada es-
crivint a oriartcompanyia@gmail.com o enviant un WhatsApp 
al 603768630. Atenció: a causa de les mesures preventives 
per la Covid-19, només podem oferir un 70% de l’afora-
ment. Us recomanem, doncs, adquirir les vostres entrades 
amb antelació!

A part de portar-vos el musical El mateix de sempre? i aques-
ta nova comèdia, el mes d’abril Oriart també va col·laborar 
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amb l’Ajuntament en el cicle “Al Gironès lle-
gim” fent un Vermut literari amb poemes, 
cançons, contes i petits relats sobre la lliber-
tat, de diferents autors.

Com a novetat, ens fa molta il·lusió presen-
tar-vos la nostra nova pàgina web per tal 
d’arribar amb més proximitat a la gent del 
municipi. La podeu consultar aquí: 
https://oriartcompanyia.wixsite.com/inici 

Mitjançant aquesta web podreu estar al dia 
dels esdeveniments de la companyia i parti-
cipar de les diferents activitats com a públic, 
col·laborador i/o participants. 

Dins de la pàgina web podeu reservar en-
trades, trobar informació sobre l’espectacle 
actual, espectacles anteriors, agenda, casal 
artístic, Halloween, les nostres xarxes socials 
(instagram i facebook) i el nostre contacte 
(correu electrònic i telèfon).

Us esperem el 25 de setembre 
al centre cívic per riure plegats!



Activitat inclosa dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE DE 2021
Hora: 21.00 h - Inscripcions: 1/2 hora abans

Durada: Aprox. 2 hores
Sortida i arribada: Plaça de la Font (davant l’Ajuntament)

El trajecte transcorrerà per la muntanya de Sant Julià de Ramis
Els menors de 10 anys hauran de venir acompanyats d’un adult.
L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que 

puguin rebre o produir els participants.

A L’ARRIBADA HI HAURÀ AIGUA, PA AMB TOMATA i EMBOTIT

Organitza: AV PLA DE LA GARRIGA

16 I Festa Major Sant Julià de Ramis 2021
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ANC

Les paraules i 
els actors del PROCÉS 
El procés cap a la independència ens ha familiaritzat amb 
un bon reguitzell de paraules que han passat a formar 
part del nostre llenguatge quotidià. Expressions com tau-
la de diàleg, unilateralitat, negociació, autodeterminació, 
eixamplar la base, amnistia, embat democràtic, estruc-
tures d’estat, desobediència, referèndum, DUI, mandat 
de l’1 d’octubre, dret a decidir, consultes, full de ruta, 
legitimitat, consens, llibertat, nació, exili, tercera via, in-
vestidura, pacte nacional o estat propi. Són paraules que 
els actors  ERC, JXC, CUP  van repetint sovint per inten-
tar justifi car o infl uir en l’àmbit del seu potencial electorat 
i això fa que a vegades perdin el seu signifi cat original i 
ens allunyin de l’objectiu inicial.

La gent “del carrer” anem al gra i amb una en fem prou.

Assemblea unitària per la Independència de Sant Julià de Ramis 

TARIFA EFICIENT
Energia Verda, Consum Intel·ligent

Aconsegueix

entrant a www.agrienergia.com+estalvi
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Benvolguts veïns i veïnes, 

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
de Sant Julià de Ramis, us desitgem una bona festa major i 
us encoratgem a gaudir-la!  

I és que les dates de la festa major són les més importants de 
la vida del poble. Són els dies en què petits i grans es troben 
a les places, dies que bullen d’activitat i brollen rialles, dies en 
què es produeixen anècdotes i moments únics que s’aniran 
revivint en futures converses mentre es recordin aquests dies. 
Són els dies que fan poble.  

Enguany, malgrat no haver-nos desempallegat definitivament 
de la covid, tenim un programa d’activitats que fa goig. Nova-
ment hem d’agrair els esforços de la comissió de festes i les 
associacions per aquestes dues setmanes de música, humor, 
teatre i esport que ens han preparat. Així mateix, també hem 
de donar les gràcies a les brigades municipals i tot el perso-

ELS GRUPS MUNICIPALS

nal de l’ajuntament que durant aquests dies sumen energies 
perquè tots els veïns i veïnes puguem gaudir de la festa major. 

Des del grup municipal d’Esquerra, esperem veure’ns als ac-
tes que se celebren. Igual que vosaltres, tenim moltes ganes 
de festejar i trobar-nos amb la gent del poble! 

Ens hi trobareu, com ens trobeu, sempre, a tot arreu. Trepi-
tjar carrer, poder intercanviar opinions i estar al costat de la 
gent és el que ens motiva a continuar millorant i treballant pel 
poble. Aquesta manera de fer és la que hem aplicat des del 
primer dia i és la que cada dia tenim més ganes de continuar 
desenvolupant. De fet, volem obrir la col·laboració a tothom 
i, si algú està interessant a participar amb ERC Sant Julià de 
Ramis, només ha de trucar, enviar un WhatsApp al 667 758 
821 o preguntar al mateix telèfon per la pròxima reunió del 
grup municipal, el 15 d’octubre.  

Una abraçada i, sobretot, visca la FESTA MAJOR!
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Benvolgut veí,

L’equip de Junts per Catalunya de Sant 
Julià de Ramis et vol desitjar una bona 
Festa Major!

Arriba la festa i arriba l’alegria. Falta ens 
fa l’alegria i la desconnexió de tanta no-
tícia i informació poc positiva constant-
ment. Aquest any et mereixes gaudir i 
per això no et volem avorrir amb un text 
massa llarg però és necessari saber la 
versió dels que no estem pilotant l’ajun-
tament.

Primer, vam anunciar el nostre malestar 
pel malbaratament de cèntims públics 
ja que l’equip de govern d’ERC va deci-
dir comprar una furgoneta per més de 
10.0006. Nosaltres apostem pel rèn-
ting. La inversió ha de ser per millorar 
el benestar i el valor del poble. També, 
arran del retard de la licitació del servei 
de videovigilància de càmeres lecto-
res de matrícules hem pagat entre 
tots pels volts de 20.0006 en concep-
te de LLOGUER de càmeres. Ens ho 
hauríem estalviat si els governants ha-

guessin anat per feina. Estem molt 
molestos.

Segonament, deixant de banda l’apunt 
de control de l’equip de govern, volem 
destacar 3 agraïments:

• Agraïr a tothom l’acompliment de 
les mesures preses per comba-
tre el maleït virus, Covid19. NO 
ABAIXIS LA GUÀRDIA!

• Agraïment a tots els professionals 
de serveis sanitaris i essencials du-
rant aquests darrers mesos.

• Agraïment a tots i cadascun dels 
veïns que feu possible la Festa 
Major i que tots puguem disfrutar 
d’instants de disbauxa i celebració.

Per acabar, destacar que sempre ens 
hem deixat la pell i ho seguirem fent 
mentre ens facis confi ança. La nostra 
manera de fer i de pencar seguirà es-
sent la mateixa, amb mirada propositi-
va, crítica i constructiva. Et volem agrair 
la confi ança plena en el nostre projecte. 

Projecte unitari, fort, plural i vigorós. Si 
vols col·laborar i participar amb nosaltres 
només ens has de CONTACTAR (més 
avall et deixem els canals per fer-ho).

Apostem per la bona gestió i el bon 
govern. Ja saps, JUNTS FEM POBLE!

Et  demanem  que  t’il·lusionis  amb  la  
Festa   Major  de  Sant  Julià  de  Ramis      
2021.

CONTACTA’NS:

+34 663616295

@jxcatsantjuliaderamismedinya  

@jxcatsantjuliaderamismedinya  

@JxCatSJRM

Recorda: 
“DISTÀNCIA-MANS-MASCARETA”
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Benvolguts veïns i Benvolgudes veïnes, 

Ja tenim aquí de nou, la  nostra gran Festa Major! 

Amb molt d’orgull, podem dir que el nostre municipi ha estat 
bressol de cultures i recuperació d’un llegat del qual, pot sen-
tir-se ben cofoi doncs el seu patró fa honor al nom d’un antic 
propietari romà, el qual va ser construït al voltant de l’antiga 
parròquia, és considerat un dels jaciments prehistòrics més 
importants de les comarques gironines i, ubicat en un espai 
natural de no només de gran bellesa natural, sinó que ofereix 
unes vistes impressionants del territori. 

En aquest sentit, s’ha convertit en un complex turístic i cultural 
amb una oferta cultural, gastronòmica, els quals en el seu 
conjunt fan possible que esdevingui molt encisadora. 

És per això, i aprofi tant l’avinentesa de la nostra Festa Major, 
hem de fer possible que tothom pugui gaudir i compartir totes 
les oportunitats culturals, musicals, d’esport i de lleure que 
ens ofereix el nostre poble de Sant Julià i Medinyà, per tal de 

(Independents per Sant Julià de Ramis i Medinyà- Candidatura de Progrés))

no perdre la pròpia identitat, de costums i tradicions que s’ha 
anat construint fi ns ara entre tots i totes. 

Tot plegat, això sí, sense oblidar pel bé de tothom, que hau-
rem de continuar respectant les mesures de distanciament, 
l’ús de la mascareta i la higiene de mans per tal de poder 
donar cabuda a moments de lleure en la nostra Festa Major. 

Volem que hi participeu sempre respectant els consells i nor-
mes de conducta per evitar que el virus estigui present entre 
nosaltres. 

Des del PSC, volem transmetre la nostra voluntat i il·lusió 
amb el compromís de buscar de manera igualitària i sempre 
respectuosa, la participació màxima de tots els barris que el 
conformen, per tal de poder donar el millor servei i atenció als 
ciutadans i ciutadanes del nostre magnífi c municipi. 

En aquest sentit, el PSC de Sant Julià de Ramis i Medinyà us 
desitja una molt bona Festa Major 2021, que hem fet possible 
per tal de poder assaborir-la tots plegat!! 
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VENDA ENTRADES:

www.codetickets.com i a la Biblioteca Neus Català 

Aforament limitat  

Una història irresistible. Un conte teatralitzat, una història romàntica 
d’un comte francès i una cupletista catalana, plena d’aventures, sorpreses i bogeries.

Obligatori rentat de mans i mascareta

Accessos i sortides diferenciades 

Obertura de portes mitja hora abans

DIUMENGE

SETEMBRE

LLOC: CENTRE CÍVIC

HORA: 6 DE LA TARDA

PREU: 15 EUROS
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EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES

Campanya d’excavacions a la muntanya 
de Sant Julià de Ramis 2021

Aquest 2021 fa 25 anys que va co-
mençar l’actual etapa d’intervencions 
arqueològiques mitjançant un conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Sant Julià de Ramis i la Universitat de 
Girona, al qual a partir del 2008 s’hi va 
afegir la Diputació de Girona. També 
durant tots aquests anys ha comptat 

amb el suport de la Generalitat de Ca-
talunya.  Darrerament, des de fa quatre 
anys les intervencions arqueològiques 
es troben aplegades sota un projecte 
de recerca que porta per títol El pobla-
ment a la muntanya de Sant Julià de 
Ramis: del castellum visigòtic a l’èpo-
ca medieval. Precisament, el títol del 

projecte senyala que l’objectiu de les 
excavacions s’ha centrat en els darrers 
temps en l’època medieval, a diferència 
de les primeres campanyes d’excavació 
que s’havien orientat en l’estudi de les 
èpoques ibèrica i romana. 

Per tant, tal i com ha estat d’ençà el 
1996 de manera interrompuda,  en-
guany el jaciment arqueològic ubicat 
al cim de la muntanya de Sant Julià 
de Ramis ha estat objecte d’una nova 
campanya d’excavació.  Des del 2010 
l’àrea intervinguda es correspon a la de 
l’antic cementiri parroquial.  Aquell any 
s’enderrocaren els nínxols per fer pos-
sible la primera intervenció arqueològica 
el 2011. En aquell moment es calcu-
laren uns 10 anys per acabar aquest 
sector però és obvi que aquests càlculs 
es varen quedar curts atès que encara 
falten alguns anys més abans no s’aca-
bin les excavacions en aquesta zona del 
jaciment. L’enorme quantitat d’ente-
rraments, molt superior a la inicialment 
prevista, i l’extraordinària complexitat 
arqueològica expliquen la diferència en-
tre els càlculs realitzats i la realitat.

Els treballs d’aquest any han estat rea-

Un moment dels treballs d’excavació arqueològica de la campanya 2021
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litzats per un equip del Laboratori d’Ar-
queologia, Història Antiga i Prehistòria 
(LAHAP) de la Universitat de Girona, 
encapçalat per Josep Burch, Jordi 
Sagrera, Jordi Vivo i Neus Coromina i 
format per una  desena d’arqueòlogues 
i arqueòlegs. La campanya s’ha dut 
a terme entre els dies 8 de març i 2 
d’abril. Addicionalment, s’ha enderrocat 
el tram sud-est del mur que es va bastir 
a les darreries del segle XIX per cloure 
el cementiri. D’aquesta manera, s’ha 
pogut ampliar l’àrea d’excavació vers el 
sud, per on continua la necròpolis. 

En el transcurs de les successives cam-
panyes, l’excavació ha avançat de nord 
a sud i ha permès identificar diverses 
fases que van des de l’època ibèrica 
fins a la contemporània: un barri del po-
blat ibèric, una plataforma monumental 
erigida en època romana per fonamen-
tar-hi un temple, un poblat d’època visi-
goda i una necròpolis, que va estar en 
funcionament de manera continuada a 
partir de la segona meitat del segle VIII 
fins a finals del XX. Aquest any l’activi-
tat arqueològica ha continuat a l’espai 
que s’estén des del davant dels peus 
de l’església cap a migdia, fins a l’àrea 
guanyada gràcies a l’enderroc del mur 
de tancament del cementiri. S’hi han 
localitzat algunes parets pertanyents a 
edificis de diferents moments històrics, 
així com una gran quantitat de tombes. 

Concretament es van poder recuperar 
uns 90 esquelets que ens acosten al 
dia a dia de la gent que va habitar Sant 
Julià de Ramis en el passat. L’estudi 
d’aquests esquelets permet conèixer 

en quines edats es morien les perso-
nes, quin tipus de feines eren les ha-
bituals i quina era la seva alimentació. 
Per obtenir totes aquestes dades s’es-
tudien els ossos humans, el tipus de 
tomba, els diferents materials ceràmics 
que es troben segons l’època que s’es-
tà excavant i també les poques restes 
de fauna que es troben en aquest sec-
tor del jaciment.

Enguany,  s’han pogut constatar algu-
nes novetats respecte anys anteriors, 
com ara la troballa de dos enterraments 
que estaven acompanyats per un pet-
xina anomenada Pecten jacobeus, po-
pularment coneguda com a petxina de 

pelegrí, que indica que aquells individus 
havien dut a terme, en algun moment 
de la seva vida el Camí de Sant Jaume. 
També com a novetat, s’han pogut do-
cumentar una sèrie d’enterraments do-
bles que, en espera de diverses anàlisis 
químiques que ho acabin confirmant o 
no, es creu que poden ser fruit de la 
primera arribada de la Pesta Negra a 
terres gironines al segle XIV, quan les 
primeres defuncions en nuclis fami-
liars derivaren en aquest tipus d’ente-
rraments múltiples. Posteriorment, es 
produí un tractament diferenciat de les 
víctimes de la pesta ja que a partir d’un 
cert moment no foren enterrades dins 
el cementiri. 

Paviment restaurat a la capçalera de l’església.
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L’activitat arqueològica no es limita ex-
clusivament a les quatre setmanes d’ex-
cavació sinó que s’entén al llarg de l’any 
i inclou activitats diverses de conserva-
ció i difusió. En el primer d’aquests àm-
bits, durant el mes de juny d’enguany, 
David Mallorquí realitzà els treballs de 
conservació-restauració de les restes 
arqueològiques aparegudes a l’exterior 
de la capçalera de l’església dels Sants 
Metges. Aquests treballs han consistit 
bàsicament en la reproducció d’un an-
tic paviment que s’havia descobert en 
aquest sector, el qual es trobava molt 
malmès. Per a l’execució dels treballs 
s’ha reproduït la mateixa tècnica amb 
la que s’elaboraven els paviments fets 
a base de còdols de riu, calç i triturat 
de terrissa i rajoleria, emprant aquests 

mateixos materials però atorgant-li un 
acabat envellit per a permetre una mi-
llor integració en l’entorn arqueològic on 
s’ubica.

A principis d’any també es va realitzar 
on line un cicle de conferències amb 
l’objectiu d’apropar la recerca arqueolò-
gica a tothom. Els conferenciants foren 
Neus Coromina, David Vivó, Ana Costa 
i Jordi Vivo. I el dia 23 d’aquest mes 
de setembre es presenten a Perpinyà 
en una jornada científica els resultats de 
l’estudi de les fases més antigues del 
cementiri, concretament les situades 
entre els segle VIII i XI.  I en aquest mo-
ment encara s’estan estudiants les res-
tes dels esquelets localitzats a la cam-
panya de 2021, que en alguns casos 

es daten mitjançant processos químics 
i es determina el seu ADN (en el cas 
de la necròpolis de les Goges), la qual 
cosa ens permet conèixer amb més 
precisió com era la vida en el passat i 
els orígens diversos de les poblacions 
que han anat conformant Sant Julià de 
Ramis al llarg de la història. 

Josep Burch, Neus Coromina, 
David Mallorquí, Jordi Sagrera i  

Jordi Vivo
Laboratori d’Arqueologia, 

Història Antiga i Prehistòria, 
Institut de Recerca Històrica,

 Universitat de Girona.
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Cia. Estampades

Espectacle EFÍMER
Intervenció que combina la dansa aèria amb 

la música en directe. Dues artistes dialoguen, 

s'observen i s'escolten. En la descoberta d'un 

nou espai que comencen a compartir i d'on 

en naixerà una història passatgera i fugaç, 

com la vida mateixa.

Intèrprets: Berta Escudero i Carla Aguilar

17/09/2021
Sant Julià de Ramis

26 I Festa Major Sant Julià de Ramis 2021

Després del pregó, a les 21.30 h 

a la Plaça 1 d’octubre



Festa Major Sant Julià de Ramis 2021 I 27 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG

Projecte: ANEM A L’ESCOLA
Aquest any a l’Escola Castellum de 
Sant Julià de Ramis s’ha portat a ter-
me el projecte “ANEM A L’ESCOLA”

Des dels més petits fi ns als més 
grans, tots els alumnes poden ser par-
tícips de les explicacions que delegats 
i delegades de les Associacions de 
Donants de Sang duen a terme per 
les Escoles d’arreu de Catalunya. 

La nostra tasca principal radica en in-
formar al professorat de la necessitat 
d’una base associativa, en cada muni-
cipi i comarca, com la que formem les 
Associacions de Donants de Sang, 
per tal d’assolir una bona interrelació 
entre Entitats Locals, Ajuntaments, 
Banc de Sang i fonamentalment... 
ciutadania.

Aquest petit projecte de contacte 
directe ens permet que el alumnes i 
professors descobreixin i s’interessin 
per tot allò que comporta una extrac-
ció de sang, sempre tenint en compte 
el nivell  d’escolarització dels infants.

Aquest any els alumnes de tercer de 
l’Escola Castellum ens han estat aju-
dant a fer la campanya

Varen fer el dibuix per el cartell publi-
citari i una petita enquesta a tots els 
donants.

La donació de sang la vam fer el dia 
11 de maig amb les mesures regla-
mentaries per la Covid-19, es van fer  
56 donacions i 5 oferiments. 

Gràcies a la classe de tercer per l’es-
forç que han fet. 

I gràcies a la gent que va venir a donar 
sang.

BONA FESTA MAJOR

La Delegada de Donants de Sant
Inma López
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Polígon Industrial La Garriga • c/ Indústria, s/n • 17481 Sant Julià de Ramis (Girona) • Tel. 972 17 01 89 • Fax. 972 17 22 53 • administracio@rstjulia.com
Codi gestor residus E-520.98 • Codi transportista residus T-5134 • www.rstjulia.com

Gestió integral de residus • Recuperació i valorització de ferralles, metalls, papers, cartrons, plàstics
Desballestaments de vehicles fora d’ús • Desballestaments industrials • Neteja de locals i naus

Servei de contenidors per runa, banals, cartró, plàstic, etc. • Compra i venda de materials
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Divendres 17 de setembre
A les 20.00 h. Sala gran del pavelló. 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
D’ORIGAMI “TASTETS DE PAPER” 
a càrrec del Taller-Estudi Vidalfont Paper. 
Aforament limitat.

A les 21.00 h. Plaça 1 d’octubre. PREGÓ 
DE FESTA MAJOR  a càrrec del 

“Personal sanitari 
del poble” 
Aforament limitat, s’assignarà cadira. 
Tothom amb mascareta.

Tot seguit, a la mateixa Plaça. 

ESPECTACLE DE DANSA 
AÈRIA a càrrec de la

Cia. Estampades 

                                                                                                                                                      
            
Dissabte 18 de setembre
A les 9.00 h. A la Plaça de la Font (davant 
Ajuntament). Sortida i arribada de la 
MARXA NÒRDICA, a càrrec de la 
instructora Cristina Borràs. Recorregut pel 
Congost, Pla de Can Font i muntanya de 
Sant Julià. Activitat oferta en col·laboració 

amb el Club Excursionista St. Julià de 
Ramis. Cal apuntar-se a l’Ajuntament. Places 
limitades. Gratuït per a empadronats a Sant 
Julià i socis NWG. Resta inscrits 6 euros.

A les 10.00 h. A la Plaça 1 d’octubre. 
PRESENTACIÓ 

“SANT JULIÀ ÉS ESPORT” amb 
els clubs, entitats esportives i particulars 
del poble que realitzen activitat esportiva 
federada al llarg de l’any.

A les 10.30 h. Al pavelló. Recepció, 
acreditacionsi inici 
TORNEIG 3X3 DE BÀSQUET 
Organitza: Associació Basquetbol Sant Julià
Programa a part

A les 16.00 h. Zona naus/costat pavelló. 
PARC INFANTIL I JUVENIL amb 
infl ables titànic, rocòdrom, món marí i circuit 
de karts amb pedals.
      
A les 18.00 h. carrer Terrera. Audició de 

sardanes amb la cobla BISBAL JOVE

A les 21.00 h. A la Plaça 1 d’octubre. 

Monòleg de nit: “QUIN POLLASTRE” 
amb 

GUILLEM ESTADELLA  
Aforament limitat, s’assignarà cadira. 
Tothom amb mascareta.

SB

     

SB
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Després de l’espectacle hi haurà 
música ambient amb servei de bar.



Tot seguit, a la mateixa Plaça

ESPECTACLE DE FOC i CASTELL 
DE FOCS  a càrrec de 

LES GÀRGOLES
DE FOC de Banyoles

. 
       
                                                                                  
Diumenge 19 de setembre
A les 8.00 h.  a la Plaça de la Font 
(davant de l’ Ajuntament)

XLII  MARXA DELS SANTS 
METGES
Activitat inclosa dins de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura 2021
Tradicional caminada per la zona del 
Congost, el Pla de Can Font  i la muntanya 
de Sant Julià. Inscripcions (mitja hora 
abans de la sortida). A l’arribada hi haurà 
xocolatada i coca per a tothom. 
Organitzada pel Club Excursionista de 
Sant Julià de Ramis. 
Degut a la Covid19 la sortida i l’arribada es 
farà de manera organitzada i esglaonada 
per garantir la seguretat de les persones 
participants.

A les 12.00 h. A la pista del Molí de Can 
Bram del veïnat de Montagut.

FESTA DE L’ESCUMA amb música 

i VERMUT ofert per l’A.V. Castell de 

Montagut.

A les 18.00 h.  Al Centre Cívic.  
Espectacle 

EL SECRET DE LA LLOLL amb 

Lloll Bertran 

Entrades a www.codetickets.com i 
Biblioteca Neus Català. 
Entrada: 15 euros
Aforament limitat. Obligatori lloc assignat 
i ús de mascareta. Accessos i sortides 
diferenciades. Obertura de portes mitja hora 
abans.

SB
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Dijous 23 de setembre
A les 17.30 h. Plaça 1 d’octubre

BALLS EN LÍNIA a càrrec de la 
Teresa Micaló. Aforament limitat. 
Organitza: Casal de la Gent Gran

A les 18.45 h. A la mateixa plaça

MASTERCLASS DE ZUMBA 
per a tothom, a càrrec de “Tot un món”  
Aforament limitat.

Divendres 24  de setembre
A les 17.00 h. SORTIDA DE L’ESCOLA 
CASTELLUM I DE L’ESCOLA BRESSOL, 
berenar darrera Centre Cívic.  Organitza: 
AFA Castellum i Cau de les Goges.

Tot seguit, “DIBUIXA LA TEVA FESTA 
MAJOR” i “DESCOBERTA SENSORIAL 
AL PATI DE L’EBM CAU DE LES 
GOGES”
                                                                                                                             
A les 21.00 h. A la Plaça de la Font (davant 
de l’Ajuntament)

XV  CAMINADA 
NOCTURNA

Activitat inclosa dins de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura 2021.
Inscripcions mitja hora abans. El recorregut 
transcorrerà per la muntanya de Sant Julià. La 
durada màxima serà de 2 hores. Els menors 
de 10 anys hauran d’anar acompanyats d’una 
persona adulta.  A l’arribada hi haurà pa amb 
tomata, embotit i beguda. Organitza: AV Pla 
de la Garriga.
Degut a la Covid19 la sortida i l’arribada es 
farà de manera organitzada i esglaonada 
per garantir la seguretat de les persones 
participants.

Dissabte 25  de setembre
A les 10.00 h. A la zona del riu Ter. TALLER 
DE PESCA CIENTÍFICA. Activitat de 
descoberta de peixos del Ter. Inscripcions 
a activitats@consorcidelter.cat  Places 
limitades. Concentració Hotel de Medinyà.

A les 18.00 h. Al Centre Cívic. Sessió de 

teatre “TRETZE I DIMARTS” 

amb la Cia. Oriart. Entrada: 3 euros 
Venda d’entrades a la Biblioteca Neus Català 
i escrivinat a oriartcompanyia@gmail.com. 
Aforament limitat.

De 19.00 a les 00.30 h. Escenari costat 
pavelló poliesportiu 

VETLLADA AMB MÚSICS 
DEL POBLE 
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Aforament limitat tothom assegut, amb les 
mesures contra la Covid 19

ACTUACIONS: COMBOS 
PROJECTE ROCKIN’ 
(INSTITUT SARRIÀ DE TER)

PAU BRUGUÉS
MALSON ATMOSFÈRIC
A les 21.00 h. Actuació de 

GERMÀ NEGRE
i FI DE FESTA amb DJ  DVEZ i 
DJ ETHNICUS                                                                                                      
Organitza Jovent de Sant Julià

Diumenge 26  de setembre
De 10.00 h. a 13.00 h. A la zona del 
Congost del Ter.  MATINAL DE 
PIRAGÜISME amb el Club Salt-Ter. 
Activitat oberta a totes les edats. 
Aforament limitat. Cal inscripció al formulari: 
https://forms.gle/7sB3gwp44RVXvz5F9

A les 11.00 h. A l’església dels Sants 

Metges, OFICI DE FESTA MAJOR EN 
HONOR A SANT COSME I SANT 
DAMIÀ amb acompanyament dels 

CANTAIRES DE SARRIÀ DE TER

A la sortida, 3 SARDANES amb la 
Cobla-Orquestra 

MARAVELLA
A les 17.00 h primera actuació i segona 
actuació a les 19.30 h. Al Centre Cívic 
CONCERT DE MÚSICA amb 
l’Orquestra Internacional 

 Entrades a www.codetickets.com i a la Biblio-
teca Neus Català. Entrada: 5 euros
Aforament limitat. Obligatori lloc assignat i 
mascareta. Accessos i sortides diferenciades. 
Obertura de portes mitja hora abans.

                                                                                                     SB

Tots els actes de la Festa Major són gratuïts, llevat dels 
assenyalats de pagament.  
Tots els dies  assenyalats amb                      hi haurà 
servei de bar.

L’Associació d’Associacions de Sant Julià de Ramis es reserva 
el dret de canviar aquest programa si causes alienes a la seva 
voluntat hi obliguessin. 

Degut a la situació actual de la pandèmia Covid-19 l’organització 
de la Festa Major, modifi carà o suspendrà, fi ns al mateix dia 
de la celebració, els actes o activitats que siguin objecte de 
nova normativa per les autoritats. En tot cas se n’informarà 
convenientment a la població.

SB
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Associació de veïns “LES COMES”

Una bona participació!
Des de l’Associació del Veïnat Les Comes us 
volem desitjar a tots i a totes una bona festa 
major. 

Aprofi tem l’ocasió per explicar-vos que enguany 
i durant la setmana santa es va poder organitzar 
el primer cicle de concerts de Jazz & Swing a la 
placeta del carrer Puig Blanc.

Dels dies 2 d’abril al 4 d’abril es van realitzar 
tres concerts d’aquest estil de música a càrrec 
dels Jumpin’ Cats, una banda formada per qua-
tre músics de diversos indrets de les comarques 
gironines, en cadascuna de les ocasions acom-
panyats d’un cantant diferent: Aya Sima, Patrí-
cia Martín i Gaspar Castellà.

L’entrada dels concerts es va fer seguint la mo-
dalitat de taquilla inversa (cada persona podia 
fer una petita aportació en funció del que li ha-
gués agradat el concert) que anava destinada 
íntegrament als músics. Volem agrair la col·la-
boració dels veïns i veïnes del nostre veïnat per 
a fer possible aquest cicle i a l’ajuntament per 
permetre la realització de la mateixa. La partici-
pació tant en l’organització com en l’assistència 
va ser molt bona i sembla que podrà tenir conti-
nuïtat al llarg dels pròxims anys.

Junta AAVV Les Comes
veinslescomes@gmail.com
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Associació de veïns “CASTELL DE MONTAGUT”

Torna la festa 
de l’escuma!
La festa de l’escuma ja és un clàssic de la festa major. Per 
desgràcia, l’any passat no hi havia les condicions sanitàries 
òptimes per tal que es pogués realitzar amb totes les ga-
ranties. Però aquest any sí! Aquest any tornarem a sentir 
els crits dels més joves mentre salten al ritme de la música, 
es capbussen en un mar imaginari o busquen alguna xan-
cleta que han perdut entre l’escuma. 

L’associació de veïns us espera a la pista de davant el Molí 
de Can Bram per passar un bon matí entre amics, veïns i 
parents gaudint de l’aigua i d’un pica-pica gratuït ofert per 
l’associació. 

Els que ja som una mica grans, quan recordem la festa ma-
jor de quan érem petits, apareixen a la nostra ment imatges 
i sensacions que guardarem molt de temps. Tant de bo 

d’aquí uns anys, totes aquestes nenes i nens que vinguin 
a la festa de l’escuma, recordin com de bé s’ho passaven 
plens de sabó i molls com ànecs al barri de Montagut per 
la festa major.  BONA FESTA MAJOR! 

Albert Viñolas 
President de l’Associació de veïns Castell de Montagut 
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Associació de veïns “PLA DE LA GARRIGA”

Fem veïnat! 
Fem Festa!
Si una cosa ens agrada a la gent del 
veïnat de la Garriga, es fer “ veïnat “ 
tot i que aquest últim temps ha es-
tat una mica complicat, però sembla 
que ens n’anem sortint i amb totes les 
mesures de seguretat hem celebrat la 
nostra festa, amb l’arribada del penó 
per la família Canals, amb un bon pre-
gó que no ens va deixar indiferents a 
cap veí.

La família Canals va fer entrega del 
penó a la família Pujolràs – Sànchez 
pregoners de l’any vinent.

Però no  sempre és festa i xerinola.

El nostre entorn és important i mai no 
deixem de cuidar els detalls, restau-
rem el  tòtem i  ampliem el jardí amb 
las seves plantes aromàtiques i en 
fem el  manteniment .

Amb motiu de la Festa Major de Sant 
Julià de Ramis, el Veïnat de la Garri-
ga, com cada any, organitza la cami-
nada nocturna el divendres dia 24 de 
setembre. Hi haurà entrepans per a 
tots els participants.

Hi esteu tots convidats !!!!

US DESITGEM UNA MOLT BONA 
FESTA MAJOR A TOTHOM 

A.V. Pla de la Garriga  
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TRABUCAIRES COSTA ROJA

39ª Trobada Nacional de 
Trabucaires  VIRTUAL
La Trobada Nacional de Trabucaires de tot Catalunya és una 
festa molt esperada per totes les colles Trabucaires. És un dia 
molt festiu per tots nosaltres que ens agrada galejar i forma 
part de la nostra Cultura Catalana.

Aquest any però no és possible fer una Trobada amb tanta 
gent, és per aquest motiu que farem una TROBADA NACIO-
NAL VIRTUAL, Sona estrany....... Dons serà molt senzill.

DIUMENGE DIA 10 D’OCTUBRE A LES 12 h. totes les Colles 
Trabucaires i cadascuna des del seu Municipi i amb els seus 
trabucs apunt galejarem al mateix moment.

Us convidem a que estigueu tots atents, perquè tot Catalunya 
ressonarà.

TRABUCAIRES DE LA COSTA
trabucairescostaroja@gmail.com
@ trabucairescostaroja
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Horari:
Primera actuació a les 17.00  h
Segona actuació a les 19.30 h

Lloc: Al Centre Cívic

Venda d’entrades:
www.codetickets.com i a
la Biblioteca Neus Català 

Preu: 5 euros

• Aforament limitat 

• Obligatori rentat de mans i ús de mascareta

• Accessos i sortides diferenciades

• Obertura de portes mitja hora abans
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SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

“Explica’m, què et passa?”
Un espai d’atenció obert a tots els veïns i veïnes

Fa tot just quatre mesos el 8 i 9 d’Abril, es va fer la presenta-
ció del servei. El dijous 8 a Medinyà i divendres 9 a Sant Julià 
de Ramis . El servei amplia el menú de recursos municipals en 
matèria de salut comunitària. És un programa nou d’atenció 
a les persones que amplia els existents com és l’Espai Respir 
en funcionament des del març del 2018.

L’Espai Respir Municipal és un servei que atén persones 
grans amb necessitats específi ques causades per patologies 
neurodegeneratives d’afectació lleu-moderada. Un dia a la 
setmana els usuaris participen en tallers d’estimulació cog-
nitiva, de teràpia ocupacional i de sociabilització per mantenir 
entre altres, referents imprescindibles d’entorn. Alhora l’espai 
ofereix als familiars atenció psicològica, acompanyament i su-
port per fer front a la malaltia. Darrerament aquesta atenció 
psicològica de suport als cuidadors, s’ofereix també a altres 
familiars i cuidadors no professionals tot i  que el seus fami-
liars i/o persones de qui en tenen cura, no siguin usuàries 
habituals de l’Espai Respir.

A banda, en l’atenció al col·lectiu de Gent Gran es porta a 
terme un programa pel manteniment de la salut cognitiva en 
format de tallers de memòria i que s’adreça a persones pre-
servades, sense alteracions i que busquen fer un treball de 
manteniment i generar un espai de trobada.

Pel que fa al servei municipal d’atenció psicològica i en fun-
cionament des del març, aquest servei és obert a tots els 
col·lectius d’edat i es justifi ca amb l’evidència de la necessitat 

d’atendre la salut mental de la població en general: Infants, 
adolescents i adults som tots susceptibles a poder rebre aten-
ció. Les xifres mundials són cridaneres, l’OMS calcula que un 
25% de la població adulta tindrà algun tipus de problema de sa-
lut mental al llarg de la vida i aquestes són xifres pre-pandèmia.

Però què fem al servei? 
És d’atenció primera, de recepció i acompanyament. Estats 
anímics d’estrès, por, solitud, tristesa, incertesa o ansietat, 
requereixen d’una avaluació professional de cada situació; 
orientació, suport i seguiment perquè no debutin en trastorn. 

Díptic Informatiu del servei amb les preguntes més freqüents
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Què no fem al servei?
L’espai no és clínic, no es fan diagnòstics ni tractaments es-
pecialitzats. 

Perfils atesos  fins data d’avui (Abril-Agost 21):
19 persones amb una mitjana de 37 anys (l’edat més baixa és 
de 7 anys i la més alta de 75 anys). 13 dones i 6 homes amb 
simptomatologia ansiosa com a més freqüent. 11 d’aquestes 
persones han vingut per petició pròpia, 5 derivades de l’àm-
bit educatiu i/o de serveis socials i han hagut 3 peticions de 
familiars.  

 L’equip de Jubilus a la presentació del servei. Abril 21

Per més informació referents a tots aquests programes de 
salut comunitària podeu posar-vos en contacte amb l’ajun-
tament.

L’equip d’atenció  el forma:
Coromina, Maria Rosa Psicòleg

Frigola, Aina Psicòleg
Puig, Sílvia Psicòleg 

Raurich, Meri  Educadora Social  
Valentí, Sònia Psicòleg  

Maria Rosa Coromina Camps
Fundadora i Directora de Jubilus
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TANCALBAT
Empresa d’obres i serveis

Carrer Major, 39 
Mòbil 608 130 207
17840 SARRIÀ DE TER

VENDA DE TABACS, TIMBRES, 

PREMSA I LOTERIA
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Fundació Esplai Girona-Mare de Déu del Mont

Casal d’Estiu
Un any més hem viscut el casal d’estiu amb els 
infants i joves de Sant Julià de Ramis i entorns. 

Un estiu que no ha estat del tot normal, però les 
aventures i experiències han estat genials.

Aquests dies de casal han estat moments de 
somriures, de compartir, d’aprendre, de rela-
xar-nos i sentir-nos que formem part d’un món 
cada dia una mica millor.

Grans i petits durant aquests dies hem descobert 
l’aire, el mar, el foc, la terra i el cel viatjant i escol-
tant les llegendes i històries de l’Antiga Grècia.

Els monitors i les monitores del casal han vetllat 
en tot moment perquè els jocs, les caminades, els 
tallers, les xerrades, l’aigua, el contacte amb natu-
ra, la relació amb els companys... fossin moments 
especials, de joia, emoció i segurs, perquè cada 
un dels participants en guardi un record inoblidable 
en el seu cor.  

L’esplai, aquest temps ple de màgia, ens fa a tots 
més sincers, lliures i una mica més savis cada dia. 

Des de la Fundació Esplai Girona-Mare de Déu del 
Mont us volem donar les gràcies per confi ar en no-
saltres i deixar-nos compartir un estiu més aquest 
moments únics.

       Molt Bona Festa Major!      Molt Bona Festa Major!



Cuidem-nos 
de l’autenticitat
En la festa dels Sants Metges, Cosme i Damià, que vivim 
en un sentiment «d’afartament» de tanta sensació d’incer-
tesa, podríem ancorar-nos en la por i descuidar-nos en la 
confi ança com a persones i comunitat. Per això, proposo 
redescobrir-nos el tresor de l’autenticitat: El nostre millor re-
gal de convivència.

Enfront dels miratges i les mentides. Enfront de les caretes 
i les façanes. Davant de les tertúlies sense ànima. Enfront 
dels silencis còmplices. Enfront de la perfecció impossible. 
Enfront de la negació de les pròpies capacitats. Davant l’aï-
llament innecessari. Davant de les falses seguretats ... toca 
despullar-se de les capes que ens poden destorbar. Deixar 
que surti la veritat nua. Atrevir-se a ser un mateix (sí, una fra-
se que pot no signifi car res, però també pot signifi car molt). 
Toca despullar-se de capes innecessàries de pors. I viure 
amb veritat. Hi ha de vegades succedanis de vida, de fe, de 
riscos, de somnis, que apaguen la Vida veritable que podem 
portar dins. Hi ha petits tresors que semblen anunciar res-
postes, però en realitat s’acaben convertint en pols. Hi ha 
un afany d’emocions, aromes, sentiments, intensitats, que 
poden entretenir-nos sense deixar-nos assaborir de veritat 
els dies. Hi ha ideals que necessiten una miqueta de realitat, 
per no convertir la nostra història en fi cció impossible. Un 
crit s’alça avui, incontestable ... Viu i deixa viure! És cu-
riós quant hi ha en el nostre món de convencions, façanes, 
certa hipocresia (sé que és paraula dura). Quan hi ha de 
negació o silenci sobre el que veritablement ens importa. I 

DES DE LA PARRÒQUIA

no obstant això la veritat humil és tan tranquil·litzadora: Tots 
tenim ferides, idees, anhels, pors. Tots atresorem somnis i 
esperances. Tots guardem memòria d’errors. Tots tenim la 
nostra dosi de nostàlgia i el nostre espai d’il·lusions. Per què 
no relacionar-nos des d’aquesta veritat nua, vulnerable, però 
honesta? (Encara que de vegades espanti).

Cosme i Damià, els Sants Metges, en el seu moment de 
la història van aprofundir en l’autenticitat. Per què no ens 
inspirem per viure, com ells, la nostra autenticitat.

Mn Sebastià

PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ DE RAMIS
Misses: Diumenges a les 11 matí.

Per més informació tel.: 686200960
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Església parroquial abans de les reformes del 2010
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DESCOBERTA

SENSORIAL A

L'ESPAI EXTERIOR

DE L'EBM CAU DE

LES GOGES

24 de Setembre a  les
17:30h a  l 'EBM.

Sant  Jul ià  de Ramis

ESCOLA BRESSOL
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REFORMES I CONSTRUCCIONS

Av. França, s/n - km722
Tel. 872 261 966 - 645 841 467

materialsreco@gmail.com 
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INSTITUT DE SARRIÀ DE TER

Tenim nous projectes
L’Institut de Sarrià de Ter, que també és el de Sant Julià 
de Ramis, de Medinyà, de Viladasens, de Cervià de Ter i 
de Sant Jordi Desvalls, ja encara el tercer any de funciona-
ment. El que fa dos anys era l’inici d’una realitat llargament 
reivindicada ara és un centre que creix i que té vida pròpia.

És cert que els dos primers cursos, marcats per la pandè-
mia, no han posat les coses fàcils. No les hi han posades 
a ningú i l’Institut ha hagut de reenfocar part del seu pro-
jecte per poder oferir la millor formació possible a les seves 
alumnes i als seus alumnes i també per mantenir el lligam 
amb l’entorn i amb tota la comunitat educativa.

Malgrat la pandèmia, hem tirat endavant i amb èxit el 2n 
d’ESO i ja ho tenim tot a punt per iniciar el 3r. Aquest 
mes d’agost s’han instal·lat dos nous mòduls amb aulari 
i despatxos. A més a més, l’Institut ha posat en marxa el 
programa de ràdio a Ràdio Sarrià, els dos primers números 
de la revista TICERIS -un dedicat a la lectura i l’altre a les 
emocions-, els treballs de síntesi (TdS) tant a 1r com a 
2n, la matinal de combos- amb els primers resultats del 
projecte Rockin’ que ha generat deu grups-, l’estrena de 

dues obres de teatre al Centre Cívic de Sant Julià de Ra-
mis – Espècies en perill d’extinció i Quan el sol es pon- i, 
finalment, per acabar el curs, dos projectes de gamificació. 

En aquest tercer any, el centre incorpora dotze nous do-
cents, amplia la superfície d’aulari i ens plategem, com 
a mínim cinc nous projectes: l’inici dels intercanvis amb 
Europa (si la pandèmia ens ho permet), la consolidació del 
projecte Rockin’, la incorporació de la robòtica a la matèria 
de Tecnologia, una optativa de fotografia per a 3r d’ESO i 
l’inici d’un projecte de col·laboració del món empresarial.

No cal dir que la tasca d’iniciar i fer créixer un nou centre 
educatiu és tan complexa com apassionant i que no seria 
possible fer-la amb tan bones condicions sense el suport 
de tots els ajuntaments dels municipis de la zona educativa 
i de l’AFA. L’Institut és un projecte de comunitat. La seva 
finalitat és i ha de ser compatible amb la tasca de fomentar 
el lligam i l’arrelament dels joves als seus pobles i també 
la relació entre aquests per anar donant forma a aquesta 
zona unida pel riu Ter. Aquest és el nostre principal objectiu 
i treballarem per fer-lo cada vegada més cert i més visible.



48 I Festa Major Sant Julià de Ramis 2021

AFA Escola CASTELLUM

Entre tot@s, TOT

Aquest any, difícil com pocs per la pandèmia, des de 
l’AFA Castellum també volem desitjar-vos una molt bona 
Festa Major. Mirarem de fer-vos oblidar durant unes breus 
línies, les mascaretes, les distàncies socials i el gel hidro-
alcohòlic. Estem de festa!

En la línia de l’escola Castellum, us explicarem un pe-
tit conte que ve a ser un resum del curtmetratge “Some 
Thing – Alguna Cosa” (Filmakademie, Baden-Württem-
berg, dirigit per l’Elena Walf. El trobareu fàcilment a You-
Tube; us el recomanem). 

“Quan es va crear la Terra, tres enormes muntanyes es 
vanagloriaven davant la petita muntanya que acabava 
d’arribar, dels enormes tresors que cadascuna d’elles 
contenia.

La primera, orgullosa com cap, estava farcida de petroli. 
Ben negre i espès, en presumia perquè era conscient de 
la importància que tindria aquell líquid fosc en un futur.

La segona, no menys envanida, estava curulla d’or. Com 
es vantava del seu color daurat, brillant i esplendorós! 
També era ben pagada de sí mateixa pel valor del seu 
mineral.

I també la tercera muntanya, tan arrogant com les seves 
companyes, mostrava ben altiva el foc vermell i intens 
que omplia el seu interior, bo i fent un gran espectacle, 
conscient de l’important ús que se’n faria.

La petita muntanya estava ben impressionada pel que 
mostraven les seves companyes i les aplaudia amb entu-
siasme. Va rebuscar dins seu per poder mostrar-los què 
tenia ella. I del seu interior va sorgir-ne una... cosa. Algu-
na cosa. No se sabia ben bé què era, però aparentment, 
no servia per a res. Una boleta marró, petita,  insignifi-
cant, que no feia res de res. Una Cosa.

Les tres grans muntanyes van riure’s d’ella fins que els 
va faltar l’aire, i per escarnir-la encara una mica més, van 
ajuntar tots els núvols del cel sobre d’ella, provocant una 
tempesta. Va començar a ploure a bots i barrals, i la petita 
muntanya es va sentir poca-cosa, sola, molla i menystin-
guda. 

Quan es va despertar l’endemà, alguna cosa havia can-
viat; de dins seu sortien uns brots de color marró, amb 
taques verdes, lletjots, i ben avergonyida, els amagava. 
La seva “cosa”, amb la pluja havia crescut i era molt es-
tranya; i pel que semblava, gens útil!! Una mena de pal 
gegant sortia del seu vèrtex i s’enfilava molt amunt, so-
brepassant en alçada les altres grans muntanyes.

Per postres, les altres tres, tot i que ben assedegades 
perquè havien donat tota la pluja a la petita per humiliar-la, 
no paraven de mofar-se’n. Però ah... quants tombs dona 
la vida! La “cosa” va resultar ser una llavor, i havia fet 
néixer un tronc. Aquest va fer branques, fulles i fruits; era 
un gran arbre, que va donar ombra a les muntanyes tan 
cregudes, i llar i vida a animals. 



Festa Major Sant Julià de Ramis 2021 I 49 

El que a la petita muntanya li va semblar una “cosa”, un 
no-res que tenia ella, va salvar les altres muntanyes i va 
crear vida. Ella duia dins la Mare Naturalesa.”

Famílies, veïns i veïnes, 
feu com la petita muntanya: compartiu 

el vostre do, sigui quin sigui. Tots i 
cadascun de nosaltres duem a dins un 
valor que, encara que us pugui semblar 

poc, compartit amb tota la comunitat, serà 
molt valuós. Oferiu-lo a l’escola, 

col·laboreu amb l’AFA, apunteu-vos a les 
associacions del poble,  o simplement, 

gaudiu activament de la Festa Major 
que ja tenim aquí. Entre tot@s, tot. 

MOLT BONA FESTA MAJOR!

https://www.youtube.com/watch?v=ppMXtTbNnCs

c/ Bondia, 3 

Tel. 972 172 108

SANT JULIÀ DE RAMIS
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ZONA JOVE

Tornem a engegar! 

Després de gaudir d’un estiu intens ple d’activitats i sor-
tides del Casal Zona Jove Gironès, de cantar de valent 
als concerts de l’Enfresca’t, i de donar l’oportunitat per 
primera vegada a quatre nois i noies del municipi de tre-
ballar a l’Ajuntament els mesos de juliol i/o agost a través 
del Projecte Pencaires; des de l’Àrea de Joventut de Sant 
Julià de Ramis i Medinyà tornem a engegar motors!

Aquest nou curs ens trobareu a l’Institut de Sarrià fent 
el Projecte Connexions amb dinamitzacions a l’hora del 
pati i altres propostes, programant tallers als espais joves, 
tornejos, sortides i.. sobretot, escoltant -sempre que ho 
necessiteu- els vostres dubtes, inquietuds i propostes.

Us desitgem una bona Festa Major!



Fundació oncolliga Girona

Corre per les MAMES

A causa del Covid19 hem tingut 
d’anul·lar quasi totes les activitats que 
s’organitzaven des de les delegacions de 
l’Oncolliga i de la pròpia fundació però 
no ens rendim i seguim endavant per 
continuar ajudant als malalts de càncer 
i a les seves famílies.

Aquesta vegada volem que camineu 
amb nosaltres per seguir endavant i po-
der continuar oferint els nostres serveis, 
per això us volem animar a tenyir de rosa 
tots els nostres pobles i ciutats durant 
el cap de setmana 23 i 24 d’octubre 
DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER 

A causa del Covid19 hem tingut 

corre per

les mames

CoRRe O CAMINA PER LES

MAMES i ajuda'ns a 

seguir endavant!

T'agraden els reptes?

Inscriu-te a:
www.oncolligagirona.cat

Inscripcions a partir del 15 de setembre

Donació 10€
I n c l o u  l a  s a m a r r e t a  

Activitat per tothom!

Inscripcions obertes 

a homes i dones

4. Ajuda’ns a viralitzar aquesta inicia-
ti-va a través del teu Instagram amb el 
hashtag #correperlesmames i citant 
@oncolligagi

Amb la teva inscripció estaràs col·labo-
rant directament amb la Fundació Onco-
lliga Girona, que com a conseqüència de 
l’actual crisi social i sanitària ha vist re-
duïts considerablement els seus ingres-
sos habituals, provinents majoritàriament 
d’activitats solidàries organitzades pels 
voluntaris de les diferents delegacions. 

La Fundació Oncolliga Girona és una 
entitat sense ànim de lucre que té 
com a principal objectiu millorar la qua-
litat de vida dels malalts de càncer i el 
seus familiars, donant-los suport en tots 
aquests aspectes que van més enllà 
del tractament mèdic. L’entitat ofereix 
en aquests moments un ampli ventall 
de serveis, que van des del suport psi-
cològic fi ns a la fi sioteràpia a domicili, 
passant pel drenatge limfàtic, el banc de 
perruques, l’estètica oncològica, la mar-
xa nòrdica terapèutica o el préstec de 
material específi c, com ara llits articulats 
o cadires de rodes. També disposa de 
dues llars-residència en les quals tant els 
malalts com els seus familiars poden fer 
estades gratuïtes durant un tractament 
de llarga durada o una hospitalització. Un 
altre àmbit destacat d’actuació és el de 
la prevenció, a través d’activitats educa-
tives dirigides a alumnes d’escoles i ins-
tituts de les comarques gironines, com 
ara el  “Festival de la fruita” o el progra-
ma “No et fumis la salut” 

BONA FESTA MAJOR!!!!

Delegació Santa Julià de Ramis 
Inma López - contacte 649883724 

siod452@hotmail.com

DE MAMA. Tan sols us heu d’apuntar 
a la població on anireu a buscar la vos-
tra SAMARRETA.  Ens agradaria que ho 
compartíssiu amb nosaltres amb il·lusió i 
solidaritat. 

Com funciona?
Et proposem un nou repte! 

Decideix una ruta de 5km o 10km per 
l’entorn de la vostra població. Fes-ho 
sol/a o amb; família, amics... Tens 3 dies 
per fer-ho!

Posa’t la samarreta de la cursa i fes-te 
una foto. Omplim les xarxes de ROSA. 
Comparteix-ho amb nosaltres a traves 
d’instagram @oncolligagi i el hashtag 
#correperlesmames

Vine a buscar la teva samarreta a la 
població que hagis triat:

Hi ha tallatge dona i Unisex

El preu de la inscripció és de 10 euros, 
en concepte de donatiu

Vull participar: Quins passos he de 
seguir?
1. Inscriu-te a: www.oncolligagirona.cat 
a partir del 15 de setembre

2. Anima a tothom a participar-hi!

3. El dia següent rebràs un email amb un 
diploma personalitzat
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ASSOCIACIÓ BASQUETOL

20 Anys amb molta història

Han passat dues dècades des que un grup de joves apas-
sionats del bàsquet van fundar, amb il·lusió, el club des del 
qual us escrivim aquestes línies. Amb l’ajuda d’amics i fa-
miliars van poder inscriure els dos primers equips federats 
de la història del nostre club. Un sènior masculí i un altre 
de femení. En aquells moments només disposaven de dues 
cistelles envoltades per 4 parets de formigó i un sostre que 
pocs anys després es convertiria en el nostre pavelló, tal i 
com el coneixem avui. No eren futures estrelles del bas-
quetbol; ni “velles glòries” d’aquest esport. Simplement es 
tractava d’ un grup d’amics i amigues amb ganes de gaudir 
i passar-ho bé practicant un dels millors esports col·lectius 
a nivell mundial. Així naixia l’Associació de basquetbol Sant 
Julià de Ramis. I, probablement, ni ells imaginaven que, 20 
anys després, seríem un club més que consolidat a la pro-
víncia de Girona.  

Son moltes les històries personals i esportives que han 

aflorat al llarg de tots aquests anys. I moltes les anècdo-
tes viscudes que ja quedaran per sempre en el record de 
tots aquells que hi hem estat o hi som. També de moments 
difícils que ens han fet caminar per la corda fluixa en més 
d’una ocasió. Perquè malgrat els diversos intents sense èxit 
de crear i consolidar una escoleta esportiva que nodrís el 
nostre club d’equips de base, continuem sobrevivint, any 
rere any, només amb els dos equips sèniors, amb el risc 
de desaparèixer en qualsevol moment per falta de jugadors 
o jugadores. O com la temporada que acabem de deixar 
enrere, en plena pandèmia, amb els dos equips sense po-
der competir ni pràcticament entrenar durant un any i mig, i 
sense els ingressos de la popular Calçotada que suposaven 
gran part del pressupost anual del club.

Les nostres prestatgeries no han estat mai repletes de tro-
feus, ni les nostres estadístiques brillen per una gran quanti-
tat de victòries. No som un gran club amb desenes de socis, 
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ni una gran afi ció. Més aviat al 
contrari; som un club petit que 
any rere any lluita per mante-
nir el seu nom, i el de la vila, 
a les competicions gironines 
que li correspon. 

Per això, un cop més, cele-
brem que som a les portes 
d’iniciar una nova temporada 
amb la il·lusió, perseverança, 
positivisme i alegria que ens 
caracteritzen. Perquè aques-
tes son, han estat i seran 
sempre les qualitats que ens 
identifi quen. Les que ens 
ajuden a tirar endavant i so-
breviure, malgrat les adversi-
tats. I les que us convidem a 
conèixer de prop venint a veu-
re i animar els nostres equips 
als partits ofi cials i col·laborant 
amb la calçotada que (amb 
permís de la Covid) esperem 
poder recuperar a principis del 
2022.

A.B. Sant Julià de Ramis

A TOTS, VEÏNS I VEÏNES, DE SANT JULIÀ DE 
RAMIS, QUE TINGUEU UNA MOLT BONA 

FESTA MAJOR!
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ESCOLA DE FUTBOL SALA 

Nova temporada
I novament comencem temporada, i ho 
fem carregats d’il·lusió i de ganes. Ju-
gadores i jugadors treuen la pols de les 
botes i es preparen per trepitjar parquet 
i créixer, cada dia una mica més, en 
aquest esport que tots estimem tant.

Tenim ganes d’aprendre, de millorar, de 
competir. Tenim ganes de lluitar amb els 
nostres colors en totes les pistes que 
trepitgem, i sentir l’orgull d’haver jugat 
tan bé com sabem i amb tot el compro-
mís que sigui possible.

El curs 20/21 es mostrava davant nos-
tre com tot un repte. Totes les entitats 
ens veiem empeses a incorporar a la 
nostra quotidianitat tot un engranatge 
de mesures i indicacions COVID, tan 
necessàries com preocupants. Entraven 
en joc un munt d’elements a tenir en 
compte, i no tots sota el nostre control. 
Ajustar horaris, incorporar rutines “hidro-
alcohòliques”, preveure confi naments, 
ajornaments de la competició... Vàrem 
veure com se suspenien activitats tant 
pròpies del club com necessàries per a 
la seva viabilitat econòmica... les Quines 
per exemple, i vàrem viure, perplexos, la 
suspensió dels entrenaments i les com-
peticions malgrat l’escrupolós compli-
ment de les normes.

Vàrem celebrar els 25 anys del club a 
través de les xarxes, compartint amb ju-

gadores, jugadors i famílies 
la il·lusió de fer anys, en-
cara que fos d’una manera 
tan peculiar. No es fan 25 
anys cada dia!

Amb tot, les jugadores els 
jugadors, entrenadors i fa-
mílies seguim aquí. Amb un 
respecte extraordinari cap 
a totes les mesures propo-
sades, sempre que ens ha 
estat possible hem trepitjat 
el parquet, hem viscut la 
competició i hem acabat 
una temporada abonada de grans i bons 
moments.

Una temporada marcada per l’esforç de 
tothom per mantenir l’esperit del futbol 
sala en cada trobada, entrenament, par-
tit. Una temporada que ens ha ensenyat 
a reinventar-nos i ens ha fet una mica 
més Grans.

La temporada vinent no serà massa di-
ferent, però ja no ens fa por, sabem que 
les coses aniran millor perquè entre tots 
farem que així sigui.

La temporada vinent el parquet de Sant 
Julià lluirà novament verd i negre, i no-
saltres seguirem sentint que formen part 
d’una gran història, d’un gran club d’un 
gran poble.

EFS Sant Julià de Ramis
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CLUB EXCURSIONISTA SANT JULIÀ DE RAMIS

Recuperar la normalitat
Apreciats veïns i veïnes, des del Club 
Excursionista Sant Julià de Ramis vo-
lem aprofitar aquesta oportunitat per 
desitjar-vos a tots molt bona Festa 
Major.

Després d’aquest any pandèmic, on 
les celebracions han hagut de pos-
posar-se o deixar-se de banda, tots 
plegats tenim ganes de recuperar una 
mica allò que en diuen “normalitat”. 
Pel que fa al Club Excursionista, la 
“normalitat” bé podria consistir a tornar 
fer excursions sense límits de mobili-
tat ni d’aforament. Sense la molesta 
mascareta, que malgrat ens ha fet 
prou servei, no ajuda massa ni a l’hora 
de comunicar-se amb els altres, ni a 
l’hora de respirar sense entrebancs. 

També és veritat que, malgrat les 
restriccions, algunes activitat hem 
pogut continuar fent-les. Col·labo-
rar en l’organització de la Marxa dels 
Sants Metges n’és un bon exemple. 
L’any passat, malgrat no poder convi-
dar-vos a coca i xocolata, vam estar 
molt contents en veure la gran parti-
cipació a l’activitat amb més tradició 
de la Festa Major. 42 edicions inin-
terrompudes de la Cursa fa que sigui 
una de les més antigues de les nos-
tres comarques, i sens dubte una ac-
tivitat ideal tant per als professionals 

del “running” (com ara en diuen), com 
per tota aquella gent que vulgueu 
gaudir d’una bonica passejada pels 
voltants de la muntanya de Sant Ju-
lià. Els que sou del poble sabeu que 
no hi ha millor tarja de presentació 
del nostre entorn, que una passejada 
pel Congost, o una pujada als Sants 
Metges per admirar les magnífiques 
vistes que van dels Pirineus al mar. 

Tot això ho trobareu a la cursa, per 
això no només uns animem a parti-
cipar-hi, també volem animar-vos a 
que hi convideu amics i coneguts, si 
vosaltres hi poseu les ganes, nosal-
tres hi posarem la xocolata i un bon 
tall de coca, per anar normalitzant la 
situació.

Molt bona Festa Major a tothom!
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CLUB PATINATGE

Encentem la nova
temporada
Aquesta nova temporada, la 21-22, el Club de patinatge Sa-
rrià-Sant Julià enceta el seu sisè any des de la seva creació. I 
el comencem amb més de 60 esportistes, dels 3 als 16 anys, 
que no han perdut la passió i la il·lusió per aquest esport, tot 
i les complicacions que ha comportat pel món de l’esport la 
pandèmia que actualment estem vivint.  

Una pandèmia que ens ha difi cultat molt el dia a dia dels entre-
naments, amb protocols canviants cada quinze dies, amb tota 
les normativa d’higiene i seguretat imposada pel PROCICAT, 
un any que sense dubte, podem qualifi car com el més complex 
dels viscuts des de la creació del Club.  

Encetem però la nova temporada amb molta il·lusió i amb mol-
tes ganes de poder celebrar festivals i poder-los oferir a tot el 
poble, amb moltes ganes de gaudir del patinatge. Una tem-
porada que portarà canvis, monitores que des de l’inici de la 

creació del club han estat amb nosaltres i que aquesta tempo-
rada no hi seran (físicament, perquè sabem que de cor hi seran 
sempre), noves monitores i un canvi de junta.  

Hi ha coses però que no canvien! El grup de màsters i el grup 
Xou, dos grups dels que n’estem molt orgullosos. El grup de 
màsters format per una vintena de mares que dilluns rere dilluns, 
al centre cívic, progressen a gran velocitat i que de ben segur, 
en el proper festival, ens oferiran un ball on podrem gaudir de 
tot el seu aprenentatge. Per altra banda, el grup Xou format per 
patinadores d’entre 10 i 16 anys. Un grup que requereix molt 
compromís amb la resta de companys, ja que no es pot faltar a 
cap entrenament perquè cada una de les patinadores hi te un 
paper clau i únic en cada un dels passos. És doncs, un com-
promís tant de les pròpies esportistes com de les famílies de 
les mateixes i més encara si tenim en compte que el grup Xou 
entrena cada diumenge de 19h a 21h al pavelló de Sant Julià. 
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Des del club estarem amatents a les noves directrius que vagin 
sortint segons evolucioni la pandèmia per tal de poder donar la 
màxima seguretat i garantia tant a les monitores com als espor-
tistes i a les seves famílies.

Aprofi to aquestes línies per agrair a l’equip de monitores i en 
especial a la seva coordinadora, Tatiana Romero, la seva dedi-
cació, el seu esforç i per vetllar perquè tot surti sempre bé, tant 
en els entrenaments com en el campus esportiu d’aquest juliol. 
També vull agrair a la junta sortint tota la dedicació i el seu saber 
fer durant aquests 4 anys, sense ells avui el Club no estaria 
com està! Gràcies! No voldria acabar sense agrair a l’ajunta-
ment de Sant Julià de Ramis, en especial a l’Alcalde i a la regi-
dora d’Esports, per ajudar-nos i posar-nos-ho fàcil sempre que 
els hem necessitat, igualment a en Toni, conserge del pavelló, 
per la seva predisposició i per facilitar-nos tant les coses.

No em queda més que acomiadar-me personalment i en nom 
de l’actual junta i desitjar molta sort i encerts a la junta entrant, 
que segur que amb l’empenta que porten i la il·lusió que mos-
tren, faran créixer el Club i mantindran el bon clima que s’hi 
respira.  

Molta salut i gaudiu de la festa major!
Marta Oliva 

Presidenta (sortint) del Club de patinatge Sarrià-Sant Julià

Per a més informació: 
cpsarria.santjulia@gamail.com

Per a més informació: 
cpsarria.santjulia@gamail.com



 Els ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Medinyà i l’empresa TOT UN MÓN t’oferim unes activitats 
dirigides setmanals durant aquesta temporada 2021/2022 per ajudar-te a posar en forma divertin-te i 

desconectant deldia a dia amb l’ajuda dels nostres tècnics.

INICI EL 27 DE SETEMBRE DEL 2021

Inscripcions a https://www.totunmon.com/?id=10004113 



QUALITAT I PROXIMITAT

Joan Presas Bolasell
m. 659 869 093

c. Carrilet, 2 - 17481 SANT JULIÀ DE RAMIS
t. 872 993 154

hola@agrobotigaelcamp.cat
www.agrobotigaelcamp.cat



★  ★  ★  ★

Av. de França, 11 · 17481 SANT JULIÀ DE RAMIS (GIRONA)
TEL. +34 972 17 32 95 - FAX +34 972 17 06 23 

www.hotelpalaudegirona.com - info@hotelpalaudegironacom

Vine a sopar i a beure,

a la fresca, a la nostra terrassa!Can Blanco
 

HOTEL PALAU DE GIRONA


