PREGÓ DE LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ DE TER
DIJOUS 2 DE SETEMBRE DE 2021
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 TorrasHostench 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.
Però... d’on prové el nom d’ “Els Joncs” ?
Aquesta història comença el curs 1971/1972 per la inquietud d’unes
families que no trobaven 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.

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.
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 fomentant 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!

