SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Sarrianenques i Sarrianencs, Sarrià de Ter
està de Festa Major.
Quan arriba el final del mes d’agost, i talment com si volguessis apaivagar la calor,
ens disposem a fruir i aprofitar al màxim tot
allò que any rere any ens ofereix la Festa
Major de Sarrià de Ter.
És evident que la celebració de les festes
sintetitza l’esperit dels pobles. Defineix el
seu caràcter, imprimeix el seu sentiment.
La Festa Major és el vessant tradicional i popular del patrimoni cultural immaterial d’un
poble. I probablement, és el més important,
viu i actiu per la participació que desperta i
genera.
Per tant, la Festa Major té el caràcter més
autèntic, singular i genuí, perquè és un patrimoni que ens és propi i que ens pertany
a tots i totes.
Uns dies festius, que ens uneixen, ens generen il·lusió i que ens provoquen entusiasme
i alegria, uns sentiments molt necessaris
per encarar el nou curs laboral, estudiantil...
després de les vacances d’estiu.
Dies en què carrers i places són un bullici
de persones que gaudeixen de l’esperit
d’aquest esdeveniment. Aquí no importa

l’edat que es té, des dels més petits fins als
més grans trobem una activitat amb la qual
gaudir, passar-ho bé, o simplement sortir
de casa.
Dies de fer carrer i de respirar festa major. I
tant ens fa si la meteorologia ens és favorable o no, és més, estem ben contents i disposats a aixoplugar-nos allà on calgui per a
poder-la gaudir.
Enguany, és més especial que mai, perquè
després de viure dos anys amb la pandèmia, recuperem la normalitat. Una normalitat molt desitjada per a totes i tots, que definitivament ha tornat a la vida quotidiana.
Un any més haig d’agrair el treball de totes
les associacions i entitats, en especial a la
Comissió de Festes, per sumar-se a la celebració organitzant activitats lúdiques i esportives de tota mena.
Moltíssimes gràcies a totes elles.
Desitjar-vos una molt bona Festa Major i
Diada Nacional de Catalunya a totes i tots.
Salut!!!

Narcís Fajula i Aulet
Alcalde de Sarrià de Ter

PREGÓ 2022 – DIJOUS 2 DE SETEMBRE
ALCALDE, REGIDORES, REGIDORS, AUTORITATS, FAMILIARS, AMIGUES i AMICS, SARRIANENQUES i SARRIANENCS…
MOLTES GRÀCIES!!!
Dir-vos que poder llegir el pregó d’enguany
ha sigut una inesperada i agradable sorpresa i tot un regal per a la nostra Fundació Els
Joncs.
Un pregó sempre ens dona l’oportunitat de
tornar a recordar els nostres origens en una
diada tan assenyalada com avui.
La nostra presència aquí té molt a veure amb
un sarrianenc molt estimat per l’entitat que
representem, primer com a treballador de
la Fábrica Torras-Hostench i després com a
membre de la Junta de la nostra Associació
de Mares i Pares, com era el senyor Jaume
Xifra i Fornells, que de ben segur que avui
seria molt feliç d’estar aquí entre nosaltres.
Per a la nostra Fundació comporta una gran
responsabilitat fer aquest pregó primer perquè no hi estem acostumats i segon per tot
el projecte social que representem.

baven un lloc adient on poguessin, atendre,
entendre i abocar-se als seus fills tal i com
es mereixien. No eren temps fàcils. Ben al
contrari. Massa sovint sorgien problemes
i entrebancs, dificultats que obligaven als
professionals que els atenien, a ajupir el cap
i deixar passar la tempesta fins que un cop
retornada la calma el podien tornar a aixecar, tal i com fan els Joncs, les plantes que
podem trobar tot al voltant dels rius.
Al principi s’inicia com a Centre Mèdic/psicopedagògic en una amplia casa a la localitat de Fornells de la Selva. Serà el curs 77/78
quan la Parròquia del Carme de Girona cedeix uns locals propietat del Bisbat, situats a
la pujada del carrer dels Alemanys per a poder anar donant continuitat a les necessitats
d’aquells alumnes i a les seves famílies.
En aquests moments es crea una escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament
amb un concert educatiu que ha persistit en
el temps fins a dia d’avui.

Però... d’on prové el nom d’ “Els Joncs” ?

Aquella Junta de Mares i Pares varen decidir
que agafés el nom de CEE Mare de Déu del
Carme en agraïment a la Parròquia que havia
cedit aquells locals.

Aquesta història comença el curs 1971/1972
per la inquietud d’unes families que no tro-

En aquest espai ens hi vàrem estar fins el
curs 84/85 on el sarrianenc Sr. Jaume Xifra

i Fornells membre d’aquella Junta de Mares
i Pares s’assabenta que els locals de l’antiga
escola de la fàbrica Torras Hostench estaven
en venda i no fou fins llavors, que fent un esforç més, es van adquirir els drets de compra
sobre aquella propietat.
Durant la Setmana Santa del curs 84/85 es
va fer el trasllat a aquesta nova ubicació de
Sarrià de Dalt i que gràcies a la dedicació
d’un grup de persones interessades a fer
créixer aquella llavor ha estat possible fer-la
perdurar en el temps fins a l’actualitat.
L’escola havia anat creixent i ho feia ja a velocitat de creuer.
Però no seria fins l’any 1991 que es constitueix el Patronat de la Fundació Els Joncs
format per mares, pares i mestres totalment
vinculats a l’escola, que decideixen dirigir
ara tots els esforços cap a uns terrenys molt
propers absolutament abandonats, bruts i
plens de malesa on s’hi treballarà per recuperar-los i reconvertir-los creant un Centre
Especial de Treball amb la finalitat de donar
continuitat als joves que ja acabaven la seva
etapa escolar.
L’objectiu és cobrir, entre escola i taller, les
necessitats de tot el cicle vital d’aquests
noies/nois amb diversitat funcional fomen-

tant la integració social i laboral.
Destacar el projecte de lluita contra l’envelliment prematur que aglutina diferents activitats terapèutiques i d’oci amb la finalitat de
millorar la qualitat de vida d’aquesta comunitat.
Retornant a l’escola, actualment a nosaltres,
els vint-i-cinc professionals que hi treballem,
ens agrada dir que és un Centre d’educació,
no Especial, sinó Especialitzada doncs són
uns alumnes que necessiten d’una elevada
intensitat de dedicació per a donar resposta a totes les seves necessitats emocionals
i educatives. En aquests moments s’atenen
cap a una vuitantena d’alumnes provinents
majoritàriament del Gironès, però també
d’altres comarques ( Pla de l’Estany, Selva...).
Els anys ens han ensenyat, a aquesta Fundació i a les persones que hi treballem ,
que podrem gaudir d’un camp molt ampli
d’aprenentatge i que és per això que ens cal
treballar amb humilitat i molta sensibilitat.
Donar-vos les gràcies per deixar-nos desenvolupar a través de la nostra Fundació
el poder integrar tot el capital emocional i
de valors que ens han de guiar i compartir,
ara, amb vosaltres, el que estimem perquè
només així podreu arribar a conèixer realment qui som.

Tenim clar que Sarrià és acollidora i oberta
a la convivència amb altres maneres de ser
i de fer.
Aquesta vida diversa és un avantatge evolutiu i malgrat que ho podem considerar com
un repte, tot i que no és fàcil de conciliar,
descobrim sempre noves mirades per així
poder donar el millor de nosaltres a la comunitat.
És la nostra obligació formar persones que
aconsegueixin trobar respostes als problemes que apareixen en el dia a dia, acompanyant-los i ensenyantlos a adquirir un profund
respecte per la vida, més compassió i tendresa, que són els veritables antídots per
aquest panorama de deshumanització que
veiem en aquests temps d’incertesa, plens
de dubtes i de reptes.
Avui però encetem la Festa Major, benvinguda sigui, deixem-la estar entre nosaltres,
el nostre primer motiu de festa es poder entreteixir noves relacions, aprendre, somiar,
imaginar, crear, treballar, estimar... Cal que
en siguem conscients.
Us estem molt agraïts per la col·laboració
que demostreu sempre ja sigui en la compra

per part vostra d’objectes de regal, en números de loteria de nadal, etc. en definitiva
en tots els projectes que us fem arribar.
Sarrianenques, Sarrianencs.... Sempre endavant... Moltes gràcies i que gaudiu intensament d’aquests dies de festa major!

DIVENDRES 2 SETEMBRE
18.00 h

MICRO OBERT DE
FESTA MAJOR

AMB ACTUACIONS DE ROIGE I DEL COMBO
JUNIOR DE L’ESCOLA DE MÚSICA SARRIART

Organitza Projecte Mau i
Cafeteria el Coro

2 i 3 SETEMBRE
22.00 h
NIT DE DIVENDRES 2 DE SETEMBRE

COMBO JOVE DE
SARRIART, SUU,
ORQUESTRA MARIBEL I
CELTIC’S DJS
22.00 h
NIT DE DISSABTE 3 DE SETEMBRE

NIT DE COVERS AMB
ABBA NEW EXPERIENCE,
I WANT U BACK I
SMOKING STONES
Lloc: Plaça dels Gegants
(davant Pavelló Municipal)

DISSABTE 3 SETEMBRE
08.00 h

MATINADES AMB ELS
AMICS DELS GEGANTS

Xocolatada i sortida Pla dels Vinyers
amb els grallers dels Amics dels
Gegants direcció Pla de l’Horta, la
Cooperativa, Passeig Capellades i
arribada al parc de davant l’institut.

18.30 h

TROBADA DE
COLLES GEGANTERES
I CERCAVILA

Inici a Plaça Catalunya, La Rasa,
C/ Firal, C/ Major, Plaça de l’Obra i
finalització a la Plaça dels Gegants.
Organitza Amics dels Gegants i
col·labora AAVV del Pla dels Vinyers.

DISSABTE 3 SETEMBRE
09.00 h

COMPETICIÓ 3X3

A CÀRREC DEL CLUB DE BÀSQUET SARRIÀ
Lloc: a la pista de l’Institut de Pla de
l’Horta.
Info i inscripcions a:
basquetsarria@gmail.com

Organitza Club Bàsquet Sarrià.

DISSABTE 3 SETEMBRE
11.00 h

MATINAL FAMILIAR
AMB INFLABLES I JOCS
INFANTILS
12.30 h

CONCERT PER A TOTA
LA FAMÍLIA AMB ROCK
PER XICS
Lloc: Esplanada davant l’Institut de
Sarrià de Ter.

DEL 3 SETEMBRE
AL 30 OCTUBRE.00 h
EXPOSICIÓ DE JORDI S. CARRERAS
I GERARD PUIGMAL

«VIBRACIONS»

Les il·lusionografies de Jordi S.
Carreras són emocions, sentiments,
imaginació, essència de la mateixa
essència, records, poesia visual. En
definitiva, són vibracions.
La fotografia de Gerard Puigmal
ha virat en els darrers anys cap a la
imatge en moviment, bo i especialitzant-se en la direcció de fotografia de cinema.
Lloc: Sala Dolors Xabé
(C.C. La Cooperativa).
Inauguració: Dissabte 3 de
setembre a les 12.00 h.

3 SETEMBRE
12.00 h

«PILAR DE DOS»

“Pilar de dos” és una peça de dansa
que pretén donar una mirada al
món casteller a través de la seva
fisicalitat i incorporar-la als cossos
de dues ballarines. A través d’elements sonors com el toc de castells,
d’elements gestuals com els rituals
de construcció i d’elements característics com la faixa castellera; les
ballarines creen un joc que poc a
poc esdevindrà clau per la (de)construcció del castell.”

PROGRAMACIÓ
DIJOUS 1 DE SETEMBRE
16.00 h Inici del concurs de dibuix de
Festa Major 2022. Es repartiran
les làmines numerades a tothom
qui hi vulgui participar. Recollida
de làmines en blanc a partir del
22/08 i entrega a la Biblioteca
Emília Xargay.
21.00 h Pregó de Festa Major davant
l’Ajuntament a càrrec del Grup
Editor de la Revista del Discapacitat. Seguidament, Havaneres
amb Les Anxovetes i cremat per
a tothom.

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
18.00 h Micro obert de Festa Major amb
concert de Roige i el combo juvenil de l’escola de música Sarriart
al C/ Major.
20.00 h Caminada nocturna organitzada
per la AAVV Pla de l’Horta.
Inscripcions a:
centrecivic@sarriadeter.cat
21.00 h Balls en línia a càrrec de Fina Puig
a la pista de la Cooperativa.

22.00 h Nit de Barraques amb combo
junior de Sarriart, Suu, Orquestra
Maribel i Celtics Djs a la Plaça dels
Gegants (davant Pavelló Municipal).

08.00 h

09.00 h

DISSABTE 3 DE SETEMBRE
Matinades amb xocolatada pels
carrers de Sarrià de Ter. Organitzat
pels Amics dels Gegants i col·labora AAVV del Pla dels Vinyers.
Competició 3x3 a càrrec del Club
de Bàsquet Sarrià a la pista de
l’Institut de Pla de l’Horta.
Info i inscripcions a:
basquetsarria@gmail.com

10.00 a
14.00 h Fira del Playmobil de Sarrià de
i 16.00 a Ter al Pavelló municipal.
20.00 h
10.00 h

11.00 h

2n Concurs de pesca infantil «Àngel Ponsatí» a la bassa del Golf
Girona. Organitza GEIEG.
Inscripcions a:
645245105 o 660976173
Matinal familiar amb inflables, festa
de l’escuma i concert de Rock per

12.00 h Xics a l’esplanada de davant l’institut.
Inauguració de la nova temporada
de la Sala Dolors Xabé amb l’exposició «Vibracions» amb l’espectacle
«Pilar de dos».
14.00 h
Dinar de botifarrada i tot seguit,
concurs de botifarra (placeta de la
Font, C/Josep Pallach).
Inscripcions a:
psalvatellap@gmail.com
16.30 h
Partit Torneig Josep Mir al
Pavelló de la UES.
17.00 h
Audició de sardanes amb la Cobla
Osona a la plaça de l’Obra (plaça de
l’església).
17.30 h
Concurs escalada de caixes al Pla
d’en Xuncla, davant del Bar C+C
amb la xaranga Bufa tramuntana.
Inscripcions a:
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSc8ZeesvGBfdDPD1ZYzuoO96OotqdfWrkXk5y2lCspYsjaCFQ/viewform
18.00 h
Sevillanes a la pista de la Rasa a càrrec
de l’Associació Cultural Algarabia.
18.00 h
Partit Torneig Josep Mir al
Pavelló de la UES.

18.30 h

19.00 h

22.00 h

Trobada de colles geganteres a la
Plaça Catalunya i cercavila. Recorregut pels carrers del poble.
Presentació de l’equip tercera catalana temporada 2022/23 i 2n Torneig
de Festa Major (FC Sarrià de Ter-UE
Cabanes). Durant el descans, es farà
l’acte d’homenatge a Antonio Moratalla i es batejaran les instal·lacions
esportives amb el seu nom.
Nit de Barraques. Nit de covers amb
Abba The New Experience,
I want U back i Smoking Stones.

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE

07.30 a
11.30 h 2n Concurs de pesca d’adults
«Àngel Ponsatí» al riu Ter.
Organitza GEIEG
Inscripcions a:
645245105 o 660976173
09.00 h
Visites guiades a la Vil·la Romana
per habitants de Sarrià de Ter.
Inscripcions a:
centrecivic@sarriadeter.cat
10.00 h
A l’església de Sant Pau de Sarrià
de Dalt, Ofici Solemne de Festa
Major en honor de Sant Antolí.

10.00 h

10.30 h

Concentració de la 30a Passejada en
Bicicleta pels carrers de Sarrià de Ter.
Sortida des del local social de La Rasa.
Partit Torneig Josep Mir al Pavelló de
la UES.

10.00 a
14.00 h Fira del Playmobil de Sarrià de
i 16.00 a Ter al Pavelló municipal.
20.00 h
11.00 h

11.00 h

11.15 h

12.30 h
13.00 h

Activitat infantil de caiac a la llera del
Ter (Passeig del Riu).
Inscripcions a: https://forms.gle/
oxUziNgmazNpx22v5
Vermut musical a càrrec d’ATV
al Passeig del Riu amb Biznaga,
C.A.L.M. i Dj Nilaku.
A la parròquia de Ntra. Sra. de la
Misericòrdia, Ofici Solemne de Festa
Major i després petit concert
a càrrec dels Cantaires de Sarrià.
Gran final del Torneig Josep Mir - Unió
Esportiva Sarrià.
Arrossada popular de Festa Major
al Parc de la Salut de Sarrià de Dalt.
Organitza AAVV Sarrià de Dalt/Pla
dels Socs.

19.00 h

Concert i ball de Festa Major a
càrrec de l’Orquestra Swing Latino a la plaça dels Gegants.

10 DE SETEMBRE

11.00 a
23:00 h Sarrià Matsuri (festa de temàtica
japonesa) amb activitats, actuacions, cinema a la fresca i servei
de bar. A l’exterior del Centre
Cívic la Cooperativa.

10.00 h

11 DE SETEMBRE
Acte institucional de la Diada
Nacional de Catalunya amb la participació dels Gegants i els Cantaires de Sarrià a la plaça Salvador
Genís i Bech (plaça de l’Iglú). Actuació de la Cobla La principal de
Porqueres. Entrega de premis del
concurs de dibuix de Festa Major
(recollida i entrega de làmines a la
Biblioteca Emília Xargay).

2 D’OCTUBRE
11a tirada al plat de Festa Major
al Club de Tir al Plat “La Falguera”.
Organitza Ajuntament de Sarrià de
Ter i Equip de Tir Raül Girona-Plat
i Troç. Per inscripcions i més informació, adreceu-vos al Club.

DISSABTE 3 i DIUMENGE 4 SETEMBRE
INICI PRIMER PARTIT 16:30 h

1R TORNEIG JOSEP MIR
La Unió Esportiva Sarrià celebrem aquesta temporada el nostre 45è
aniversari com a club d’handbol de Sarrià de Ter. Ho volem memorar
amb la il·lusió d’aquells pioners de l’handbol que fa 45 anys començaven
la seva primera temporada com a fusió dels dos clubs que hi havia al
poble.
Volem agafar aquesta il·lusió i traslladar-la 45 anys després a un torneig
de pretemporada. Aquest torneig coincideix amb la festa major del
nostre poble, un poble on ens hi veiem molt reflectits i al qual estem
totalment arrelats.
És molt important i ens fa molta il·lusió que aquest torneig porti el nom
del soci número 1 de la Unió Esportiva Sarrià i del seu primer president.
El torneig es jugarà amb format de 4 equips.
Dissabte al matí hi haurà una formació tècnica pels entrenadors del
club.
Horari Partits:
Dissabte 16.30 h i 18.00 h: es jugaran els dos partits inicials.
Diumenge 10.30 h disputa pel tercer i el quart lloc. A les 12.30 h Gran
final del torneig Josep Mir-Unió Esportiva Sarrià.

DISSABTE 3 SETEMBRE
17.30 h

CONCURS D’ESCALADA DE
CAIXES
A MENITZAT PER LA XARANGA BUFATRAMUNTANA
Lloc: Bar C+C.
Informació i inscripcions prèvies:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc8ZeesvGBfdDPD1ZYzu
oO96OotqdfWrkXk5y2lCspYsjaCFQ/
viewform

Organització Bar C+C.

DISSABTE 3 SETEMBRE
19.00 h

PRESENTACIÓ DE L’EQUIP
TERCERA CATALANA
TEMPORADA 2022/23
2N TORNEIG DE FESTA
MAJOR (FC SARRIÀ DE
TER-UE CABANES)
Durant el descans, es farà l’acte
d’homenatge a Antonio Moratalla
i es batejaran les instal·lacions
esportives amb el seu nom.

DIUMENGE 4 SETEMBRE
07.30 a 11.30 h

2N CONCURS DE PESCA
«ÀNGEL PONSATÍ»
Lloc: Bassa del Golf Girona.
Inscripció prèvia:
Tel. 645 24 51 05 – 660 97 61 73

Organitza GEIEG

DIUMENGE 4 SETEMBRE
09.00 h

VISITES GUIADES
VIL·LA ROMANA DEL
PLA DE L’HORTA

La millor vil·la conservada a l’entorn
del denominat suburbium de Gerunda, declarada Bé Cultural d’Interès
Nacional. Un element indispensable
per estudiar la història del territori
gironí en època romana.
Visites guiades en grup a càrrec de
l’equip d’arqueòlegs de les excavacions.
Informació i inscripcions:
centrecivic@sarriadeter.cat
Horaris:
1er grup 09.00 a 09.45 h
2on grup 10.15 a 11.00 h
3er grup 11.15 a 12.00 h
4rt grup 12.15 a 13.00 h

DIUMENGE 4 SETEMBRE
10.00 h

30A PASSEJADA EN
BICICLETA

Concentració davant del local social
de La Rasa en direcció a Sarrià de
Dalt, carrer Joan Fuster, ctra. Sarrià
de Dalt, carrer Xuncla, passeig Capellades. Lloc d’avituallament. carrer
Josep Flores, carrer Major, carrer Josep Pallach i final al passeig del Riu.
Organitza Associació de Veïns de La
Rasa.

11.00 h

PASSEJADA EN CAIAC
PEL RIU TER

Lloc: Punt de sortida
passeig del Riu.
Inscripció prèvia:
https://forms.gle/
oxUziNgmazNpx22v5
Organitza Club Piragüisme Salt-Ter.

DIUMENGE 4 SETEMBRE
11.00 h

VERMUT MUSICAL
A CÀRREC D’ATV, AMB BIZNAGA,
C.A.L.M. I DJ NILAKU
Lloc: Passeig del Riu.

19.00 h

CONCERT I BALL DE
FESTA MAJOR

A CÀRREC DE L’ORQUESTRA SWING LATINO
Lloc: Plaça dels Gegants
(davant Pavelló Municipal).

DIUMENGE 4 SETEMBRE
13.00 h

ARROSSADA POPULAR
Lloc: Parc de la Salut de Sarrià de Dalt.

Organitza AAVV Sarrià de Dalt/Pla
dels Socs.

DISSABTE 10 SETEMBRE
11.00 a 23.00 h

SARRIÀ MATSURI-FESTA
JAPONESA

Parades, activitats lúdiques i culturals,
actuacions musicals... Servei de bar.
Lloc: Centre Cívic La Cooperativa.

Organitza Starraco Unlimited.

DIUMENGE 11 SETEMBRE
10.00 h

ACTE INSTITUCIONAL
DE LA DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
AMB LA PARTICIPACIÓ DELS GEGANTS I ELS
CANTAIRES DE SARRIÀ

Lloc: Plaça Salvador Genís i Bech
(Plaça de l’Iglú).

A CONTINUACIÓ

SARDANES

AMB LA COBLA LA PRINCIPAL DE PORQUERES

AGRAÏMENTS
«L’Ajuntament de Sarrià de Ter
agraeix a totes les associacions,
a les entitats, a les empreses, als
comerços i a totes i tots els seus
habitants el seu compromís amb
la Festa Major d’enguany».

Jordi Estefanell i Medina
Regidor de Cultura i Festes

Comparteix la Festa
Major a les xarxes!
#fmsarriadeter2022

@ajuntamentdesarriadeter
@somculturasarria

Il•lustració: Feliu Johé Aymerich,
guanyador del concurs
de dibuix infantil 2021

