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Calendari vilatortí 2012
El calendari vilatortí del 2012 està dedicat als llibres, CD i
DVD de temàtica local que s'han publicat al llarg de la
història. Del primer que se'n té constància és Sant Julià de
Vilatorta, guia del foraster, escrit per Joseph Salarich que
va ser editat l'any 1898, és a dir fa 113 anys. Després vindran Altarriba, urbanización señorial, editat durant la dècada de 1940; Tupinades de Tupinots, de Josep Boixeda,
1984; Les Caramelles del Roser, d’Anton Carrera, Carme
Font, Santi Riera, Lluís Vilalta i Maria Vilamala, 1990;
Història de Sant Julià de Vilatorta, de Josep Romeu, 1992;
Del record que servo del Pare Cazador, de Maria Lluïsa
Boixó, 1994; Puig-l'agulla i Vilalleons, un santuari i una
parròquia mil·lenària, d'Antoni Pladevall, 1994; Cent anys
d'escola, del Col·legi d'Orfes al Col·legi del Roser, de
Josep Manuel Aguirre i Saéz de Tejada, 1997; Vilatorta
pam a pam (DVD), de Joan Carles Rodriguez i Gabriel Prat,
1998; Sant Julià de Vilatorta, vida quotidiana i activitat
econòmica 1550-1720, de Jordi Vilamala, 2000; Sant Julià
de Vilatorta després de la pesta negra, de Carles
Puigferrat, 2004; Els camps de l'aviació d'Osona durant la
Guerra Civil, de Martí Erra i Miquel Erra, 2007; l'enregistrament en CD de diverses peces de les Caramelles del
Roser, 2007; l'enregistrament en CD de diverses sardanes
del mestre Manel Balasch, 2007 i finalment el DVD Sant
Julià de Vilatorta, el record d'un poble, editat aquest
mateix any 2011.
Anton Carrera és l'autor del poema de la portada i del
text de presentació del calendari. Com tots els altres
poemes dels calendaris vilatortins que s'editen des del
1997, aquest és inèdit i escrit expressament per a l'ocasió.
Les imatges de fons tenen una relació directa amb la publicació que il·lustra cada full del calendari i són obra d'en
Xevi Pona.
El calendari assenyala les festes de caràcter local, les
fixades per la Generalitat de Catalunya i és una agenda
dels més de 100 actes i activitats programades per les
entitats i l'Ajuntament. Les darreres pàgines estan dedicades a informació de diversos serveis.
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Balanç del primer mig
any de govern municipal
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En les passades eleccions municipals, Acord
per Vilatorta i Vilalleons es comprometé a informar als veïns al cap de sis mesos de govern.
Aquesta convocatòria va tenir lloc, doncs, el
passat dimarts 22 de novembre a les 21.00h al
Saló Catalunya. No només es va fer un repàs
dels compromisos adquirits, sinó que també
es va parlar d'on s'havia encaminat l'acció de
govern en aquests primers mesos de legislatura, i dels temes pendents en un futur immediat.
També es va presentar un estat de la liquiditat
dels comptes municipals. La reunió, oberta a
tots els veïns de Sant Julià, va comptar amb la
presència de l'alcalde, Joan Carles Rodríguez,
i la resta de regidors de l'equip de govern. Hi
van assistir una seixantena de persones, que
també van poder participar en un torn obert de
preguntes al final de l'acte.
L'Ajuntament ha valorat l'experiència com a
molt positiva. Per aquest motiu l'alcalde, en
nom del govern, va avançar que es procurarà
fer un convocatòria similar almenys un cop a
l'any, cap al mes de novembre. Va manifestar
que era una manera per recollir les inquietuds
de la població i també per augmentar la participació ciutadana en els afers municipals.

Iniciades les operacions de delimitació
del terme amb els municipis veïns

La Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya ha iniciat
un procés de delimitació dels
termes municipals. Es tracta
de posar al dia les línies de
terme existents entre els municipis de Catalunya, i també
de tenir les dades d'aquestes
línies en coordenades amb
exactitud molt elevada (sovint
submètrica), aconseguint les

coordenades GPS de tots els
punts.
En aquest procés es procuren localitzar les fites que marquen els límits del nostre terme
municipal, i recollir-ne la seva
posició mitjançant el sistema
GPS. Per fer-ho, un dels documents més usats són les actes
de delimitació que, cap a l'any
1922, van aixecar els topògrafs
de l'Instituto Geográfico Nacional de la major part de municipis, entre ells Sant Julià de
Vilatorta i també Vilalleons, que
en aquella època era un municipi independent. Així queda
recollit encara a les fites de
pedra que representen el seu
antic terme municipal, que
contenen inscrites les lletres

Vs, abreviatura de Vilalleons.
Tot aquest procés que ara
s'ha engegat de nou, permetrà una delimitació exacta
del territori, que fins ara no
tenia tanta fiabilitat, en funció
de quina escala s'usava en
plànols representatius del
terme municipal.
L'afitament ja s'ha dut a
terme amb els límits de Santa
Eugènia de Berga i de Calldetenes, i al tancament d'aquesta revista era imminent la sessió de delimitació amb Folgueroles. En aquestes sessions, es convida a la participació dels propietaris de les
finques travessades per la
línia de terme, per corroborar
l'exactitud d'aquests treballs.
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Neix el butlletí electrònic Infovilatorta.cat

Una de les problemàtiques
més paleses en el dia a dia
del nostre poble és la manca
d'informació municipal i
també la dels actes que s'organitzen durant l'any. La
revista Vilatorta sovint cobreix
aquest buit, però ho fa només
amb una freqüència de tres
números a l’any. Sovint hi ha
notícies candents, d'actualitat, o convocatòries per les
quals s'exhaureixen terminis,
que en aparèixer un nou
número de la revista ja han
caducat.

A més, a l'Ajuntament sovint es rep informació d'àmbit
supramunicipal que és prou
interessant i que els veïns del
nostre poble no coneixen. Un
exemple: els ajuts d'estalvi
energètic que cada any treu a
convocatòria l'Institut Català
de l'Energia.
És per això que ha nascut
un nou mitjà de comunicació
de l'Ajuntament de Sant Julià:
Infovilatorta.cat. Es tracta
d'una iniciativa que té vàries
finalitats. D'una banda informar als veïns de les accions
dutes des del consistori que
poden ser del seu interès.
Serà un bon canal, per exemple, per informar en cas que es
produeixin novetats en els serveis que ofereix l'administració municipal, o, per exemple,
per donar a conèixer convocatòries de personal o altres
que s'iniciïn des de l'Ajuntament. Però també pretén
difondre altres activitats que
es fan al nostre poble i que
sovint passen desapercebudes, encara que no estiguin
organitzades directament per
l'Ajuntament.
La subscripció a Infovilatorta.cat és totalment gratuïta i

pot tramitar-se a través del
portal web d'Internet:
www.infovilatorta.cat.
Si entreu en aquesta pàgina web hi trobareu una casella
per enviar-nos la vostra
adreça de correu electrònic, i
altres dades personals que
són opcionals. També ho
podeu fer si ompliu la butlleta
en paper que s'ha repartit per
totes les cases del domicili, i
que també trobareu, inserir,
entre les pàgines d'aquest
número de Vilatorta.
Si ens faciliteu la vostra
direcció de correu electrònic
rebreu a la vostra bústia de
correu un missatge emès per
Infovilatorta.cat que conté
notícies d'actualitat, que de
ben segur seran interessants
per tothom. El butlletí tindrà,
com a mínim, una periodicitat
quinzenal i s'enviarà habitualment els divendres.
La iniciativa ha estat un
èxit: sense arribar al primer
mes de vida, ja s'han rebut
més de 200 subscripcions a
Infovilatorta.cat.
I tu, lector, ja t'hi has subscrit? Fer-ho és molt fàcil! La
resta de veïns estaran al dia,
tu no siguis menys!

Arranjament del camí de Puigsec

4

En el marc de l'Espai Natural
Guilleries-Savassona, s'ha pogut
portar a terme una actuació per
arranjar el camí de Puigsec pressupostada en 6.320€. Aquest vial, integrat dins el pla de camins, té una
llargada de 800 metres des de la
casa d'El Pi fins a la bassa de
Puigsec. L'obra ha consistit en fer un
repàs del ferm amb moto anivelladora, i s'hi ha estès i compactat àrids
reciclats. També s'ha dut a terme un
repàs dels vorals, s'han netejat i
desobturat els passos d'aigua existents i s'hi han fet diverses trenques
d'aigua.
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La font
de la Riera
Tots sabeu l'estima que tots
els vilatans tenim envers la font
de la Riera, un paratge descrit
a moltes publicacions com el
“contrapunt perfecte a la carena, amb la seva personalitat
ombrívola i humida, en una ubicació gairebé clandestina al
fons de la riera de Sant Julià.”
Malauradament, tots sabeu
també, que quan es va fer l'eix
transversal un viaducte hi va
passar gairebé per sobre, deixant molt afectada la font i els
seus voltants. I ara, amb el
desdoblament d'aquesta via,
torna a veure's afectat seriosament, ja que torna a passar un
pont per sobre de la font.
Per aquest motiu, l'empresa CEDINSA es va oferir a
traslladar la font a una nova
ubicació. Potser alguns de vosaltres ja vau veure com es
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reconstruïa uns metres més
avall. Doncs bé, finalment els
vam demanar que la tornessin
a aterrar ja que consideràvem
que s'havia de refer en una
ubicació millor, més allunyada,
si es pot, del nou viaducte,
deixant l'espai necessari per
posar-hi la taula de pedra que
ja hi havia, i a més a més, cal
netejar la bassa que queda
davant de la font, on encara hi
ha qui recorda com s'hi
banyava a l'estiu.
Cal dir que l'empresa constructora en tot moment s'ha

mostrat col·laboradora, perquè entén perfectament l'estima que tot el poble té per
aquesta font i aquest paratge.
Quan tinguin una mica enllestits els pilars del nou viaducte, es posaran a refer la
font, i estaran encantats de
seguir les instruccions que els
doni en Joan Morera, de qui
tots coneixem l'estima que té
pel nostre patrimoni natural.
Confiem a poder tornar a
gaudir d'aquesta font i refrescar-nos amb la seva aigua
ben aviat.

Subvencions entitats Festes locals 2012
En el passat ple de l'Ajuntament del dia 3 d'agost de 2011, es va acordar atorgar les subvencions a les entitats municipals següents:

Entitat
Casal d'Avis
Club Ciclista Calma
APA Col·legi el Roser
Coral Cants i Rialles
Caramelles del Roser
Amics Motos Antics
Consell Joventut- Tupinots
Societat Ocellaire
Agrupació Sardanista
Club Tennis Sant Julià
Club Esportiu Vilatorta
Associació Abaraka Bake
AMPA Llar d'infants
Assoc. Veïns Vilalleons
Assoc. Veïns El Perer
Grup de Puntaires
Escuderia Osona
Bici trial
Vilatorta Teatre

Subvenció
1.000 €
1.500 €
500 €
800 €
1.200 €
300 €
2.300 €
400 €
1.600 €
300 €
1.600 €
800 €
500 €
700 €
200 €
600 €
800 €
300 €
500 €

Les dues festes locals escollides per a l'any
2012 són el 28 de maig (Segona Pasqua) i el 20
de juliol (divendres de la Festa Major). D'acord
amb l'ordre del Conseller de Treball de la
Generalitat, les dues festes locals són laboralment retribuïdes i no recuperables.

Nou horari de SOREA
El nou horari d'atenció al públic de l'empresa
encarregada del servei d'aigua municipal SOREA- és els dijous de les 11.30h a 13.30h.

Demografia
En data 1 de desembre de 2011 Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons comptava amb un total
de 3.036 persones empadronades:
(1.492 homes i 1.544 dones)
El moviment de població entre l’1 de gener i
1 de desembre de 2011 ha estat el següent:
• Altes: 112
• Naixements: 34
• Baixes: 80
• Defuncions: 16
5
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Millores a la zona del castell de Bellpuig
L'Espai Natural GuilleriesSavassona execturà, properament, el projecte d'acondicionament del camí d'accés
al castell, la neteja forestal
dels voltants i la senyalització.
Les actuacions que es faran
seran les següents:
- Disseny del recorregut d'un
itinerari pels diferents elements d'interès patimonial.
- Treballs de neteja forestal
de les zones de la ruta.
- Adequació de l'accés des
del Centre d'informació del
parc de les Set Fonts.
- Seguiment arqueològic dels
treballs de neteja forestal.
- Elaboració de continguts i

disseny de la senyalització
informativa.
Aquesta actuació pretén
posar en valor un dels monu-

ments històrics més significatius del nostre poble, que fou
declarat Bé Cultural d'Interès
Nacional (BCIN) l'any 1949.

Ordenances fiscals 2012
En el Ple de l'Ajuntament del passat 10 de
novembre es van aprovar de manera provisional
les ordenances fiscals per a l'any 2012.
Enguany s'aproven canvis substancials,
sobretot pel que fa a bonificacions dels impostos i taxes.
Per exemple, es proposa en l'impost de vehicles una bonificació del 50% de descompte en
el cas dels vehicles híbrids i del 75% en els
elèctrics. Pel que fa a l'impost de construccions
i obres també es concediran bonificacions d'un
50% per les rehabilitacions de façanes. En
podran gaudir aquells edificis que continguin
elements de façana d'especial catalogació en el
planejament urbanístic del municipi, com són
moltes cases del nucli històric de Sant Julià.
L'impost d'obres també sofrirà una rebaixa
del 90% en les construccions que afavoreixin
l'accés i l'habitabilitat per a les persones discapacitades. Aquesta bonificació s'amplia, per
exemple, a aquells comerços del municipi que
decideixin eliminar barreres arquitectòniques
en el seu establiment.

Calendari
fiscal
2012
6
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Evidentment, aquest esforç per part de les
hisendes municipals va encaminat a la potenciació de les polítiques mediambientals, les
d'accés als discapacitats, o també a les de
millora de l'entorn urbà.
A banda d'aquestes bonificacions, per a les
taxes i impostos es proposa un augment general del 3,2%, corresponent a l'augment interanual de l'IPC a Catalunya el mes de setembre.
En el cas de la taxa de recollida d'escombraries l'augment és major, del 4%. Això es deu a
què es preveu un augment del 6,82% del cost
del servei per a l'Ajuntament, a causa de l'augment del cànon de l'Agència Catalana de
Residus i de la taxa per a utilitzar l'abocador
d'Orís. D'aquest augment del 6,82%, l'Ajuntament només en traslladarà el 4% al rebut dels
veïns. Per fer-ho i, alhora, poder garantir la
sostenibilitat econòmica del servei, s'estan
estudiant mesures de racionalització: per
exemple, reduir la freqüència de determinades
recollides específiques, com la de verd o la
d’andròmines.

de febrer al 4 d'abril:
de març al 3 de maig:
d'abril al 5 de juny:
de set. al 5 de nov.:

Taxa de recollida d'escombraries.
Impost vehicles de tracció mecànica.
Impost béns immobles urbans 50%.
Impost béns immobles rústics.
Impost activitats econòmiques.
Taxa de cementiri municipal.
Taxa per entrades de vehicles-guals.
Impost béns immobles urbans 50%.
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Adjudicació de quatre
pisos de protecció oficial
El passat 14 d'octubre de
2011 es van atorgar cinc
pisos d'urgència social de la
promoció d'El Perer. L'acte
de lliurament dels habitatges
va comptar amb la presència
del senyor Antoni Taignier,
subdirector general de Promoció d'Habitatge Protegit de
la Generalitat de Catalunya,
de la regidora de Benestar
Social, Trini Subirana i de l'alcalde de Sant Julià, Joan
Carles Rodríguez, que va fer
lliurament de les claus.
Mentrestant, el passat 18
de novembre es va acabar el
termini per presentar sol.licituds pels cinc habitatges restants, encara desocupats.
S'han rebut 13 sol.licituds
que seran assignades mitjançant sorteig públic, en
espera de la comprovació de
la documentació aportada.
Amb aquesta convocatòria, i a petició del mateix Ajuntament, Sant Julià haurà estat

el primer poble de la comarca
a entrar en el pla de xoc que la
Generalitat ha impulsat per
evitar la desocupació dels
pisos de protecció oficial. Des
de l'Ajuntament, finalment, es
donarà resposta a vàries pare-
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lles joves que manifestaven la
problemàtica de trobar habitatge en el municipi i que no
entenien perquè no s'adjudicaven uns pisos públics que
durant anys han estat desocupats.

Millora de la cobertura de telefonia mòbil
L'Ajuntament de Sant Julià ha iniciat gestions davant les diferents
companyies operadores de telefonia mòbil per millorar el greu problema de
cobertura que pateix endèmicament el nostre poble.
Pel que fa a MOVISTAR actualment es disposa de cobertura 3G a tot el
municipi ja que des del mes d'agost hi ha una nova antena instal·lada a
Puigsec, al mateix punt on es troba l'antena d'ORANGE. Aquesta millora només es percep en els telèfons denominats 3G, que disposen d'un ample de banda més potent que els permet accedir a serveis avançats de la xarxa de telefonia mòbil.
Per saber si el vostre telèfon és 3G, sovint aquesta
abreviatura us apareixerà al costat de l'indicador
del nivell de cobertura del vostre mòbil.
Pel que fa a VODAFONE, després de realitzar un estudi de costos, van arribar a la
conclusió que actualment no els és viable
instal·lar una antena a Sant Julià. De
totes maneres aquest tema s'està treballant per tal d'aconseguir en breu
la cobertura d'aquesta companyia.
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DIADA
NACIONAL
DE
CATALUNYA
Un 11 de
setembre
reivindicatiu
i participatiu

8

La Diada Nacional de Catalunya va tenir enguany una
significació especial. A l'escaure's en cap de setmana es
va fer un nou plantejament de
la commemoració. Els actes
van començar a primera hora
de la tarda del dissabte dia 10
amb la instal·lació d'unes paradetes a la plaça de l'Ajuntament on es van posar a la
venda senyeres i estelades
per penjar als balcons, samarretes, etc, a mitja tarda els
gegants de Sant Julià, en
Pamfil i l'Elisenda, acompanyats d'una petita formació
musical, es van passejar pels
carrers portant al braç la bandera del municipi i l'estelada.
Les autoritats els van rebre a
la casa de la vila i les banderes van ser hissades als
màstils principals del balcó de

l'Ajuntament, on aquelles hores es feia una jornada de
portes obertes. Tarda enllà es
va fer la presentació del penó
de la Columna dels Terrissers
de Sant Julià de Vilatorta que
va participar a la Marxa dels
Vigatans. La penonaire d'enguany va ser la Mercè Vilalta.
En aquesta caminada fins a
Vic, tot passant per la ruta dels
molins, seguint el torrent, hi
van participar una cinquantena de persones les quals van
assistir als actes de la vetlla de
la Diada a la ciutat de Vic.
L'endemà diumenge dia 11
els actes es van concentrar al
Castell. A les 10 del matí una
bona xocolatada i coca esperava els assitents. Mentre
s'hissava la nova senyera estelada que substituïa la de l'any
passant, la coral Cants i Rialles

i les Caramelles del Roser van
entonar les primeres notes dels
Segadors i el Som Vilatortins
que van ser acompanyats amb
el cant de tots els assistents. Al
peu de les parets s'hi van
dipositar les ofrenes florals de
l'Ajuntament, i dels partits que
conformen el consistori (ERC,
CiU i SI), i de l'Agrupació
Sardanista i Terra de Tupinots.
Des d'aquest escenari natural
que forma la base rocosa del
castell, en Francesc Orenes va
posar la veu al manifest reivindicatiu que reproduim en
aquestes mateixes pàgines.
Al migdia al Saló Catalunya
es va fer l'acte institucional que
va cloure la jornada. El professor Joaquim Albareda va ser
l'orador convidat que va oferir
la conferència “El significat
històric de l'11 de setembre”.
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Manifest de l'11 de setembre
Sant Julià de Vilatorta - 2011
Un any més els catalans ens disposem a recordar una dolorosa
derrota que el 1714 va suposar la
pèrdua de les nostres llibertats
com a nació independent que
érem. Felip V va sotmetre
Catalunya amb mà de ferro i la
va intentar fer desaparèixer com
a poble. Després d'ell en
seguiren d'altres, però quasi 300
anys més tard continuem drets i
més vius que mai per recuperar
el que és nostre.
I diem més vius que mai
perquè en els últims temps les
escomeses espanyolistes contra
Catalunya han fet obrir els ulls a
molts catalans i catalanes que es

pensaven que encara era possible entendre's amb Espanya.
Però l'espoli econòmic i la falta
d'inversions frenen el nostre
desenvolupament. Només evitant aquest injust robatori,
Catalunya seria el quart país
més ric de la UE, ens
estalviaríem retallades i tindríem
molt més recursos per sortir de
la crisi global molt més ràpidament. Amb l'estat propi,
Catalunya tindria més llibertat
per orientar la seva economia
cap als sectors més productius.
Per altra banda l'ofensiva
espanyolista es posa de manifest
també atacant les bases de la

nostra llengua i cultura.
Espanya continua vetant el
català al parlament espanyol i
europeu, imposa l'etiquetatge
en castellà dels nostres productes, esquartera l'espai audiovisual en tallar el senyal de televisió de Catalunya al País
Valencià, ataca els fonaments
del nostre sistema educatiu
d'immersió lingüística i imposa
el castellà a l'escola a cop de
sentència. Amb l'estat propi,
només nosaltres decidiríem
sobre la nostra llengua i la nostra cultura.
Finalment no podem continuar pertanyent a un estat
amb dèficits democràtics tan
greus com els que es posen de
manifest quan un tribunal constitucional format per dotze
magistrats pot tombar un
estatut de Catalunya validat a
les urnes per un 74% de vots
favorables, amb repetides
manipulacions informatives
dels seus mitjans i negant al cap
i a la fi allò que està reconegut
internacionalment: el dret dels
pobles a decidir el seu futur
pacíficament, lliurement i
democràticament. Amb l'estat
propi recuperat d'aquesta manera construiríem una democràcia de qualitat i tindríem les
portes obertes de la UE, que
encara s'ha d'ampliar més amb
el País Basc, Escòcia i Flandes.
Ara més que mai necessitem
la independència, perquè continuar a Espanya ens condemna
a ser ciutadans de segona. Des
de Sant Julià de Vilatorta i
Vilalleons ens unim a tots els
que, des de tots els punts dels
Països Catalans, reclamen la
independència i fem una crida a
tots els vilatortins i vilatortines
a participar de la commemoració i a penjar estelades a
finestres i balcons.
Visca Catalunya lliure !

crònica
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Crònica
Ara és l'hora d'estar alerta!
10 de setembre, a mitja tarda, les autoritats,
reben “de la mà” d'en Pàmfil i l'Elisenda les
banderes de Sant Julià i l'Estelada, que tot
seguit són hissades al balcó de l'Ajuntament.
Vaig participar a la IX Marxa dels vigatans
en la columna de Sant Julià, la dels Terrisers;
que com a tal hi assistia per tercer cop.
Enguany, s'estrenava penó (estendard) amb
la figura del terrisser, rèplica a la grafia de la
façana del Casal Núria. La Mercè fou la penonaire, portadora del penó.
Es respirava un clima familiar, col·loquial. La
caminada seguia el torrent de Sant Julià, Ruta
dels Molins, Calldetenes i arribant a Vic ens
vam trobar amb les altres columnes, vingudes
d'altres pobles de la comarca.
L'acte, emmarcat en la Diada de l'Onze de
Setembre, ens recorda els fets que tingueren
lloc a Catalunya des del 17 de maig de 1705 a
l'ermita de Sant Sebastià, on es signà el Pacte
dels vigatans fins l'11 de setembre de 1714,
caiguda de Barcelona, envers les tropes de
Felip V.
Tots plegats amb els penonaires, a la
capçalera, anàrem al Monument a Bac de
Roda. Arribà la flama, vinguda de Sant
Sebastià (Santa Eulàlia de Riuprimer), es lliurà
homenatge al patriota, que traït, fou ajusticiat i
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executat, a la Rambla de les Devallades, el 2
de novembre de 1713:
“No em maten per ser traïdor,
ni tampoc per ser cap lladre,
sinó perquè he volgut dir
que visca sempre la pàtria!”.
Després, encengueren les torxes que, anteriorment ens havien repartit, amb la flama. Una
impressionant riada de foc inundà els carrers
del casc antic fins arribar a la Plaça de la
Catedral, que s'omplí de llum.
El cisteller Joan Freixanet i Felisart, vigatà i
català de pro, fou honorat. S'escoltaren paraules de reafirmació i compromís patriòtic.
A continuació, es cremà el Decret de Nova
Planta (1716), lleis imposades “por el derecho
de conquista” i amb el pas dels segles ens han
limitat la nostra llibertat, fiscalitat i cultura com
la darrera, la Sentència del Tribunal Suprem.
Els himnes La Muixeranga d'Algemesí i, la
Balanguera i els Segadors van significar la cloenda a una commemoració farcida d'emoció i
sentiment vers Catalunya.
L'any que ve serem més,
VISCA CATALUNYA...
Josep Font i Vaquer
Sant Julià de Vilatorta
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Convocatòria de Somescola.cat
El passat dilluns 12 de setembre Sant Julià va
viure un acte cívic però també reivindicatiu. En
resposta a la convocatòria feta per la plataforma
Somescola.cat, els centres educatius de la població
-CEIP Bellpuig, Col·legi del Roser i llar d'infants
municipal Patuleia- juntament amb l'Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta i molts ciutadans més, es van
manifestar a les 7 del vespre davant l'Ajuntament
per reivindicar el català com a única llengua vehicular a les escoles, com a llengua de cohesió i integració de tots els alumnes del nostre sistema educatiu.
En l'acte es va procedir a una lectura del manifest
unitari promogut per la mateixa plataforma, llegit
conjuntament per uns representants simbòlics de la
comunitat educativa de Sant Julià: una professora,
una mare i un alumne.
Així mateix, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat
de tots els regidors, també va aprovar una moció en
el mateix sentit. Aquest acord s'ha tramès, entre
altres, al Tribunal Suprem espanyol i al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d'aquesta iniciativa.
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REV. 61

Constitució de l'assemblea
Sant Julià de Vilatorta per la independència
El passat dia 23 de setembre es va celebrar al
Teatre l'Atlàntida de Vic l'acte de presentació
d’“Osona per la independència”, que és l'organització a nivell comarcal que ha de coordinar la vertebració a tots els pobles de la
comarca de l'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA.
L'Assemblea Nacional Catalana vol ser una
organització no partidista, popular, unitària,
plural i democràtica, creada amb la intenció
d'assolir de forma pacífica i democràtica la
independència política de Catalunya mitjançant la constitució d'un Estat de dret,
democràtic i social, dins el marc de la Unió
Europea.
L'Assemblea ha de conscienciar i mobilitzar
la majoria de la població de Catalunya per a
unir i aglutinar tots els catalans i catalanes per

tal d'avançar cap a aquest objectiu (podeu trobar més informació referent a aquest projecte a
l'espai “web” www.assemblea.cat).
Seguint el full de ruta previst, ara s'està en
la fase d'anar constituint les assemblees locals
a tots els pobles del territori. Amb aquesta finalitat, volem fer una primera reunió informativa a
St. Julià de Vilatorta, per tal d'engegar la constitució de l'Assemblea Local “Sant Julià per la
Independència”, el proper dimecres dia 28 de
desembre, a dos quarts de deu del vespre a
l'Aula de Cultura, oberta a tothom que pugui
tenir interès en participar-hi.
Us animem a assistir a aquesta reunió i a
participar en aquest projecte.
Grup coordinador d'Osona
per la Independència

REUNIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ DE L'ASSEMBLEA
SANT JULIÀ DE VILATORTA PER LA INDEPENDÈNCIA.

Dimecres, dia 28 de desembre,
a les 21.30, a l’Aula de Cultura.
11

REV. 61

15/12/11

17:46

Página 10

Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

PERRUQUERIA
MONTSE
i CM ESTILISTES
Us desitgen bones festes!
Carrer de Núria, 8 - 93 812 20 82
08500 SANT JULIÀ DE VILATORTA
Carrer Sant Just, 2 C - 93 885 05 60
08500 VIC

12

Carrer de Núria, 12
Tel. 93 888 77 51
SANT JULIÀ
DE VILATORTA
Rambla Hospital, 30
Tel. 93 885 17 09
VIC
Carrer de Santiago
Ramon i Cajal, 50
Pol. Ind. Mas
d’en Prat
(Darrere el
Decathlon)
Tel. 93 886 97 51
VIC

15/12/11

17:46

Página 11

Tal i com es pot comprovar en el Calendari vilatortí, al llarg de l’any
s’organitzen molts actes i activitats, prova de la vitalitat de les entitats
del poble. Però, la gent hi correspon amb la seva participació? El poble hi col.labora prou?
Aquestes qüestions són les que plantegem en aquesta nova secció
que encetem avui. Per això hem sortit el carrer i hem preguntat el
següent:
- Creus que la gent participa en les activitats que es fan el poble?
- Formes part de cap entitat?

Francesc Riba Carrera.
85 anys
- No. Tinc uns veïns que
diuen que mai no es fa res; i el
dia que es fa alguna cosa, no
hi van.
- Gairebé totes! Tots els
camps de futbol els he fet jo.
Ara no perquè ja sóc gran,
però encara em cuidaria de
moltes coses.

Mercè Erra Codina. 79 anys
- N'hi ha de tots. No sabria
dir en quines més, però crec
que en general hi ha més participació de dones.
- Formo part del Casal dels
avis.

Nati Bergadà Bofill. 31 anys
- Per un any que fa que hi
visc, penso que sí. Un prova
molt clara és el sopar popular
on gairebé tothom hi participa. També hi va haver molta
participació de diferents edats
en l'“I tu què fas?”, durant la
Cavalcada de Reis i els regals
que es van fer als nens al
Pavelló.
- Estic al club de futbol.

Albert Morató Ramon.
39 anys
- No gaire. Quan són de
franc sempre hi ha gent, però
quan no, costa molt.
- En aquests moments, no.
He estat a les Caramelles i a la
junta del futbol del Sant Julià.
Ara estic entrenant l'equip de
4a catalana.

el poble opina
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Gerard Verdaguer Linuesa.
20 anys
- Crec que podria millorar. El
jovent podria participar molt
més i també s'haurien de fer
més actes per a la gent gran,
per innovar cada any.
- No.

Blanca Torrents Vila.
22 anys
- Jo penso que aquí Sant
Julià, sí. No ens hem queixat
mai de poca gent. Depèn de
l'activitat que facis, però com
que normalment es fan activitats que agraden bastant a
tots els públics, la gent contesta bastant bé.
- Sí, dels Tupinots, que farà
gairebé cinc anys que en
formo part.
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Nota informativa
de santjulia.guifi

Benvolguts veïns, els administradors del tram de la
xarxa Guifi.net de Sant Julià i
Vilalleons tornem a escriure a
la revista Vilatorta per posarnos amb contacte amb tots
vosaltres.
Aprofitem aquest espai per
donar-vos a conèixer els
últims progressos que s'han
anat introduint al poble i que
estan fent que el servei d'aquesta xarxa de tecnologia
WIFI arribi a més territori i
amb millor qualitat.
En l'anterior nota informativa de l'any 2009, ens fèiem
ressò que havíem culminat la
primera fase d'ampliació, que
havia consistit en crear dos
punts d'accés més, un a l'escola de El Roser i un altre al
Pavelló Municipal d'Esports,
que es sumaven al que hi
havia al Casal dels Avis, a
més del punt d'accés del
pavelló que ens permet tenir
una sortida a Internet pròpia
al municipi, a través d'un
“proxy”. El seu nom és,
proxy.tupi.guifi.net i el port és
el 3128.
En aquesta ocasió, us
volem comunicar que ja s'ha
culminat la segona fase de
l'ampliació, que consisteix en
fer créixer la xarxa cap al polígon industrial de la Quintana i

continuar fins a Vilalleons, per
així donar cobertura al màxim
de la zona rural del poble. Pel
que fa al polígon de la
Quintana, ja disposa de total
cobertura, el senyal s’estén
també des de la Mata i per arribar finalment a Vilalleons, on hi
ha cobertura total. Amb aquest
ampliació creiem que queda
cobert tot el municipi. Tantmateix segur que hi haurà
alguna zona fosca que amb
l'ajut de tots anirem il·luminant.
Des de santjulia.guifi volem
donar les gràcies a les persones i institucions que estan
creient en aquest projecte i
que ens estan donant suport,
fent possible que ja més de
dues-centes llars del poble hi
estiguin connectades. Moltes
gràcies a tots.
També us volem informar
que per res la nostra tasca es
dóna per tancada amb la
xarxa actual, ja que actualment dins el moviment de
guifi.net ja s'està creant xarxa
amb la tecnologia de fibra
òptica. No podem dir-vos per
quan serà possible que
aquesta arribi a Sant Julià,
però no dubteu que hi treballarem amb totes les nostres
possibilitats perquè acabi sent
una realitat. Com sempre, qui
vulgui donar un cop de mà,
serà benvingut.
També ens plau informarvos que dins la xarxa guifi.net
hi ha un operador de telecomunicacions que oferix sortida a internet sense les limitacions dels proxy's. Aquest
operador es diu Gaufix
(http://www.gaufix.net/) amb
seu a Taradell, per si és del
vostre interès.
Des de santjulia.guifi desitgem que la xarxa us sigui d'utilitat i per part nostra procurarem que la xarxa general fun-

Benvolguda
Vilatorta,

Tant sols de treure't de la
bústia ja vaig veure que
havies canviat: l'esclat de
color de la portada, l'aigua,
signe de vida i de frescor, la
vivesa del color, em demostraven que la teva nova
etapa seria ben diferent de
la que havies tingut fins ara.
Sigues blanca o negre, però
mai siguis gris! És símbol en
totes les coses de la vida de
mediocritat.
Desitjo que aquest afortunat canvi sigui per anar
millorant cada vegada una
mica més. Fes-te amena,
interessant i divertida, alhora que crítica i sense por,
quan sigui necessari.
Et desitjo molta sort!
Maria Teresa Soler
cioni el millor possible, tot
recordant-vos que cadascú és
qui ha de vetllar que el seu
tram de xarxa funcioni correctament. Per qualsevol dubte
us podeu adreçar a
santjulia.guifi@gmail.com,
o bé a la web de
http://www.guifi.net
als seus fòrums.
Entre tots fem xarxa, lliure,
oberta i neutral. Salut!
santjulia.guifi
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Torna, torna Serrallonga?

Doncs no ho sé. No sé si tornarà aquest any, si
ho farà de la mà d'uns altres, si no tornarà mai
més... només sé que és, ha estat i serà una de
les coses més importants de la meva vida.
Encara recordo quan la Montserrat em va
proposar de formar part d'aquest projecte.
Sense mai haver estat a un esplai i sense tenirne cap coneixement previ, vaig decidir formarne part. Em podria posar a descriure les fantàstiques experiències que he viscut tots aquests
anys amb l'esplai, però no voldria ocupar la
meitat de la revista. Tot i així, en destacaré unes
quantes que, a títol personal, són les que amb
més il·lusió recordo. Em vénen al cap les
cançons al voltant de la guitarra, la revisió de
ruta amb els monitors, les excursions més
dures arrossegant als que més els costava, les
discoteques, els jocs de nit, els jocs de por per
als més grans, les nits de cels estrellats amb els
monitors... però el que sobretot mai oblidaré
seran tots els riures i somriures que hem pogut
crear a tots els que han passat per l'esplai.
Aquest text és, senzillament, un petit agraï-

Resultats
eleccions
generals
El passat 20 de
novembre es van celebrar eleccions generals. A continuació
us oferim els resultats del nostre poble
amb la comparativa
de les eleccions de
l'any 2008.

Electors
Vots emesos
Participació
Vots en blanc
Vots nuls
CiU
ERC -Rcat
PSC
PP
ICV-EUiA
PxC
Altres
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ment a l'Esplai Serrallonga en general; a totes
les mares i pares que han confiat amb nosaltres tants i tants anys; a tots els nens que han
seguit gaudint de l'esplai fins l'últim moment; i
sobretot a tots als monitors que ho han fet
possible: a la Montserrat, en Sergi, la Irene, la
Marta, en Jordi, la Laura, en Riku, la Carla,
l'Agnès, etc.
Espero i desitjo que tot allò que hem intentat ensenyar a les nenes i nens de l'Esplai
Serrallonga ho recordin per sempre, perquè jo
mai oblidaré el que ells m'han ensenyat.
Carles Fiter i Verdaguer

L'exposició de la
Festa Major a internet
Els quadres i obres exposats en la Mostra d'Art
Local de la passada Festa Major es poden
veure a la següent adreça:
www.lamostradartlocal.blogspot.com

Any 2011

Any 2008

2.277
1.641
72%
44 (3%)
37 (2%)

2.196
1.691
77%
39 (2%)
16 (1%)

893 (54%)
296 (18%)
141 (9%)
85 (5%)
56 (3%)
26 (2%)
63 (4%)

749 (44%)
306 (18%)
392 (23%)
61 (4%)
86 (5%)
42 (2%)

Espai obert a la
vostra disposició
Cal que els textos que volgueu publicar siguin respectuosos i que la informació sigui veraç. Els articles
no podran superarar les 15
línies format A4; es pot
acompanyar de fotografies
o il.lustracions. Cal posar
una referència de l’interessat: nom, cognoms i població. Es publicaran els treballs rebuts dins els terminis
fixats.
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L'agroindústria i el Déu de les coses petites
Extret del bloc d’en Santi
Torres, publicat a Cristianisme
i Justícia i a Catalunya Cristiana. www.cristianismeijusticia.net
“”En una trobada al voltant
d'un tema d'actualitat com el
de la transformació de caixes
en bancs, un dels ponents,
després de fer una anàlisi acurada de les conseqüències
econòmiques i socials de la
desaparició del model de caixes, va dir, «ens hi juguem un
model que creu en la importància de les coses petites».
«Les coses petites» i, en el
cas agrari, un model basat en
petites explotacions, està
amenaçat pel desenvolupament del capitalisme a escala
global.
Darrere el sentiment de
«pèrdua per les coses petites», no s'hi amaga només un
conservadorisme nostàlgic,
sinó la consciència que allò
que se'ns està imposant trastoca profundament les relacions entre els individus i

també la capacitat que els
individus tenen per a decidir
sobre la seva pròpia vida. En
definitiva, està afectant la
democràcia. La «comunitat
de format humà», respectuosa amb l'entorn, va sent substituïda per unes relacions d'oligopoli empresarial basades
en el guany i el benefici. Tot el
procés des de la sembra fins
a la distribució en grans
superfícies, queda controlat
per grans corporacions que
s'encarreguen de proporcionar les llavors, dels tractaments a través d'agrotòxics,
de la transformació dels aliments, del seu comerç i al
final de la seva distribució. I
això no tan sols en els productes vegetals, sinó també
en el cas de la ramaderia.
Resulta impossible competir
amb les grans corporacions,
ja que elles imposen les seves
condicions en cada una de
les fases del procés, mentre
amplien el negoci a partir de
la compra de més i més terres
pertanyents a pagesos o a
comunitats de pagesos arruï-

nats. La conseqüència de tot
plegat no és altra, doncs, que
la d'una progressiva pèrdua
de control per part de productors i consumidors sobre el
que se sembra i sobre el que
es menja.
Davant d'això neix, però,
una alternativa: la sobirania
alimentària. Tanmateix, aquesta sobirania no serà possible sense la complicitat
d'uns consumidors interessats a saber l'origen i la qualitat d'allò que compren. Uns
consumidors responsables
que no es deixin enlluernar
per les grans rebaixes, per les
grans ofertes i per tot allò
gran, i que tornin a valorar les
coses petites. I, entre aquestes coses petites, aquells
valors com l'austeritat, l'amor
a la terra i la solidaritat, que
assegurin a la llarga una vida
digna per a tothom.””
Val la pena reflexionar-hi, i
treure'n conseqüències generals del nostre paper individual
en el futur global; No us sembla?
Carles Castejón Espeja

Associació Osona Contra el Càncer
Davant la necessitat d'aconseguir un aparell d'alta tecnologia d'endoscòpia digestiva, molt important per la prevenció del
càncer d'estómac i de
colon, la nostra Associació vol començar una
campanya a la comarca
d'Osona per aconseguir
els recursos necessaris
per a la seva adquisició.
Enguany, a Sant Julià de
Vilatorta, hem recollit
2.389,50€. Moltes gràcies.
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Amb el teu donatiu,
podem salvar vides!
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FEM MEMÒRIA
Volem pa amb oli!
Coneixeu aquestes dues
senyores? Sí, sí, són la Laura
i la Maruja. Elles, durant els
anys 1975 i 1984 es feren
càrrec del bar de les piscines
municipals; i es varen fer un
tip de fer pa amb oli (un promig de 6 a 8 barrots al dia).
Per aquells anys no hi havia
pastes, ni “xuxes”, ni res del
que ara volen menjar la mainada per berenar.
Normalment, elles només
hi posaven el pa amb oli (això
sí, l'oli era del bo i el pa d'aquell que la crosta feia “crec”)
l'acompanyament el portàvem de casa. Podia ser fuet,
pernil o una senzilla presa de
xocolata. Si tenies la sort que
et toqués el ronyó de la barra
del pa, ja era massa: amb el
dit hi feies un forat i s'omplia
d'oli, llavors només l'havies
d'aixafar i era exquisit.
Parlant amb la Maruja, m'ha

explicat mil anècdotes, ja que
10 anys donen per a molt. Em
va dir que l'últim any també
varen rebre la visita d'uns lladregots que els varen buidar el
rebost sense compassió.
Des d'aquest racó de la
memòria, un record molt
afectuós per a totes dues, i de
passada dir-vos que tingueu
present aquest berenar. La

Caga tió del
barri del Centre

El diumenge 18 de desembre, el barri del Centre va celebrar el tradicional caga tió acompanyat d'una xocolatada per a tothom.
Els veïns del barri del Centre us desitgen unes bones
festes i sort en la loteria de Nadal!

recepta? Pa, oli, un polsim de
sal i una presa (o dues) de
xocolata. Bon profit!
La meva iaia ja m'ho deia:
nena, menja pa amb oli que fa
estar content!
I com que és hora de berenar, vaig a preparar-me una
llesca de pa amb oli i xocolata.
Dolors Blanch

Mans Unides,
Premi Príncep
d'Astúries de la
Concòrdia 2010
Mans Unides va rebre l'any 2010, el
mateix any del 50è aniversari de l'entitat, el Premi Príncep d'Astúries de la
Concòrdia, valorat en 50.000 euros. El
premi es va destinar íntegrament en
un projecte de reactivació agrícola
després del terratrèmol a Haití, el qual
consisteix en dotar al poble d'Haití de
llavors, eines, i altres recursos a les
famílies haitianes refugiades a la zona
de Damassin, emigrades a la zona
després del terratrèmol del mes de
gener.
Des d'aquest mitjà de comunicació, volem agrair a tothom la seva
col·laboració.
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Ajuda'ns a reciclar!
La col·laboració dels ciutadans i ciutadanes es
fonamental perquè nosaltres, l'administració, podem fer un bon tractament
dels residus, minimitzant
costos i sobretot contribuint a la millora del medi
ambient.
Una bona actitud de
tots en la recollida i el tractament dels residus ens
beneficia a tots. Per això,
en base al coneixement de
les diferents fases del
CICLE que segueix cada
residu, es pretén fomentar
una correcta separació de
cadascuna de les diferents
fraccions a la pròpia llar i
un bon us dels contenidors del carrer.
Cada tipus de residu té un
CICLE:
El Vidre és totalment
reciclable i es recupera el
100% del material per
fabricar vidre nou.
El Multiproducte es
porta a la planta de triatge,
on es separen els diferents
tipus de materials, i cadascun d'ells és recollit
per un gestor de residus
que el recicla per transformar-lo en un nou material.
L'Orgànica es porta a
la planta de compostatge
on es fa compost, un adob
natural de qualitat.
Els residus que es recullen del contenidor de
Rebuig són els que acaben a l'abocador.
Si separem correctament tots els residus que
generem, podem reduir en
més d'un 70% les deixalles destinades a l'abocador i tindrem material per
fabricar nous productes
reciclats, evitant l'ús de
primeres matèries i recursos no renovables.

Vidre
Hi pots llençar: Pots de
vidre, ampolles de vidre.
No hi llencis: vidre pla,
miralls ni bombetes.

Multiproducte
Hi pots llençar: envasos de
plàstic, llaunes, brics, safates
de porexpan, xapes i taps de
llauna, bosses de plàstic,
papers usats, envasos de cartró, diaris i revistes, sobres i
cartes, caixes de cartró.
Altres residus del Multiproducte són: Film plàstic, paper
d’alumini, gots i plats de plàstic, esprais buits, envasos de
paper, paper d'embolicar regals.
No hi llencis: matèria orgànica, roba, compreses ni bolquers.

Orgànica
Hi pots llençar: restes de
carn i peix, restes de fruita i
verdura, restes de menjar i pa
sec, closques d'ou, de marisc
i de fruita seca.
També hi pots llençar:
marro de cafè i restes d'infusions, taps de suro, llumins i
serradures, paper de cuina
brut de menjar i restes de
plantes.

Rebuig
Hi pots llençar: pols, fregalls, bolquers i compreses,
burilles de cigarrets, ceràmica,
fulles d'afaitar...
I tota la resta d'objectes
que no es poden reciclar.

15/12/11

17:46

Página 17

Residu verd
Es poden deixar, a la porta de casa, les
restes de jardí com són les fulles, gespa...
en un cubell, i branques lligades en feixos
petits que es puguin traslladar fàcilment.
També us informem que tenim una trituradora que està a disposició de les persones que facin el compostatge casolà, per
tal d'esmicolar restes de poda (branques).
S'ha de demanar a l'Ajuntament.

residus urbans
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Andròmines
Es poden deixar a la porta de casa:
mobles vells, fustes, electrodomèstics,
matalassos... S'ha de trucar a l'ajuntament
per apuntar-se a la llista de recollides mensual. Demanem als veïns que esperin a
desfer-se d'aquestes andròmines el dia del
mes que toca la recollida.
En el cas que es tingui algun objecte
voluminós, entre les recollides, es pot
demanar a l'Ajuntament, per deixar-lo en
un espai habilitat per a aquesta funció.

Deixalleria mòbil
Hi pots llençar: restes d'oli de cuinar
(que s’hagi recollit prèviament en una
garrafa o ampolla de plàstic), bombetes,
piles, aparells electrònics petits, CD's, i
altres residus que no saps on llençar-los.
La deixalleria mòbil s’instal.la a l’aparcament de la zona de la llar d’infants Patuleia.

Calendari de recollida de residus
a partir del gener de 2012
Dilluns
Orgànica

matí

Multiproducte
RSU/Rebuig
Residu verd
Andròmines

Dimarts

Dimecres
matí

matí
nit

Dijous

Divendres
matí
matí

nit

nit

1r dilluns de mes fins a l’abril. A partir del maig, 1 cop per setmana
3r dimarts de mes (nou horari) trucar Ajuntament per sol.licitar recollida

Deixalleria mòbil 2n cap de setmana del mes (div. de 9 - 13h i de 15 - 18h i diss. de 9 a 13h)
Vidre

Cada quatre setmanes, al matí
19
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Ruta de
l’Aeròdrom
Vilatorta
Quan el 18 de juliol de 1936 les tropes, després anomenades franquistes, van provocar un cop d'estat, els
enfrontaments bèl·lics es vn produir primer al sud de
l'estat espanyol, van anar avançant cap al centre de la
península. Un segon focus d'enfrontaments es va produir al nord i també van anar avançant cal al centre
deixant la costa mediterrània més tranquil·la, especialment Catalunya.
A conseqüència d'aquests esdeveniments, les
Forces Aèries de la República, del govern espanyol van
fer gran quantitat de camps d'aviació per a la construcció de nous avions i per la protecció de les tropes que
estaven al front de la batalla. Un d'ells va ser el camp
d'aviació Vilatorta, construït l'estiu del 1938 i catalogat
amb el número 327, això vol dir: el 7è aeròdrom existent en el 2n sector de la 3a Base aèria espanyola.
Després de la mort del dictador Franco, hem pogut
tornar a parlar d'aquells fets amb més normalitat i
posar-nos a treballar per conèixer el què va passar i
recuperar els vestigis que ens queden. Durant aquest
temps de democràcia s'han desclassificats molts
documents i es troben a l'abast d'historiadors i públic
interessat, gràcies als quals ens ha facilitat saber els
fets que van ocórrer entorn d'aquest aeròdrom. Les
vivències viscudes per algunes persones grans ens ha
permès anar trobant de mica en mica els vestigis que
queden d'aquest camp d'aviació.
Durant bastants anys hem estat treballant per tal de
recuperar les construccions que queden del camp d'aviació i, finalment amb gairebé 75 anys més tard, estem
en condicions de poder-vos anunciar que aquest camp
d'aviació quedarà senyalitzat amb un itinerari circular
d'uns 4,5 quilòmetres, es podrà començar des de qualsevol punt i s'arribarà al mateix punt de sortida.
En aquest projecte hi hem treballat persones dels
municipis de Calldetenes, Sant Julià i Santa Eugènia i,
a través del Consell Comarcal, es va demanar una
ajuda econòmica a la Generalitat, en concret al
Memorial Democràtic, per la construcció de rètols i
balises per senyalitzar i informar dels espais visibles
per on passa l'itinerari, com també la impressió de tríptics editats en 4 llengües: català, castellà, francès i
anglès.
A cada municipi s'hi instal·larà un plafó gran en un
punt del recorregut, on s'informarà de les instal·lacions
que es poden veure i d'una breu informació històrica
d'aquest aeròdrom. En concret quedaran senyalitzades
aquestes instal·lacions: amb aquestes informacions:

Refugi Font del Vern
A l’entorn de l'aeròdrom Vilatorta s'hi
van construir tretze refugis elementals i un d’excavat a la roca.
A causa de la manca d'armament
per la defensa antiaèria es van construir aquests refugis entorn del camp
d'aviació i eren utilitzats pels soldats
de l'exèrcit de terra, que feien vigilància entorn del camp i avisaven en cas
de l'arribada d'un avió.
Refugi de la Sauleda
Aquests refugis estan construïts amb
totxo massís i tots tenen les mateixes
dimensions: dues entrades de 60 cm
d'amplada i un passadís transversal
de 7 m de longitud, 80 cm d'amplada
i 190 cm d'altura, amb sostre de mitja
volta. La longitud de les entrades
depenen del desnivell del terreny.
Refugi de l'Omeda 1
Aquest refugi, situat davant del mas
l'Omeda, pertany al municipi de
Santa Eugènia de Berga. Era utilitzat
pels soldats de l'exèrcit republicà que
custodiaven el camp d'aviació i
donaven l'avís en cas d'arribada d'un
avió del contingent franquista. Aquest
refugi és el primer que es va construir
i es troba dins d'aquest petit marge,
pràcticament cobert per la carretera i
tapat amb formigó.
Refugi de l'Omeda 2
Aquests refugis es construïen en llocs
estratègics i tenien la funció de casetes de vigilància militar. La frondositat
d'aquesta roureda permetia mantenir
els avions resguardats i controlats
pels soldats republicans que feien
guàrdia en aquests refugis. (Martí
Erra i Miquel Erra)
Refugi del Llopart
Aquest refugi està situat al costat de
la casa del Llopart, que fou seu del
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comandament del cos d'aviació de
l'aeròdrom Vilatorta. Construït en
aquest indret tan amagat, permetia
que els soldats republicans fessin
vigilància sense ser observats.
Refugi d'Estat Major
Cada aeròdrom disposava d'una casa
com a seu de l'Estat Major, amb un
refugi proper a la seva entrada. Aquest
refugi era de característiques antiaèries i s'utilitzava per desplaçar-se amb
seguretat des de la seu del comandament fins a la pista d'aterratge.
En concret, aquest refugi tenia una
altra funció, exactament va des de
l'entrada de la casa del Llopart, seu
del cos d'aviació, fins al torrent del
mateix nom i, just a l'altre costat, es
troba el polvorí on es guardaven les
bombes dels avions bombarders.
Caseta d'Aguait
Caseta situada a l'antiga carretera de
Calldetenes a Vilalleons. Construïda
totalment de pedra coberta amb dues
grans lloses. A l’entrada hi té gravat
l’any 1728. Les finestres són espitlleres i, donada la seva situació, es
podria haver utilitzar com a caseta de
vigilància o de control.
Polvorí
Excavat en aquest sediment de sauló,
està construït totalment de formigó
amb una galeria central de 22 m de
longitud i quatre laterals, dues a l'esquerra i dues a la dreta de 10,5 m
cadascuna. Tenen 1,50 m d'amplada i
2m d'altura, amb sostre de mitja volta.
Al seu interior s'emmagatzemaven
les bombes que transportaven els
bombarders muntats als hangars de
la Carrera i del Casal.
Hangar de la Carrera
Hangar de forma rectangular amb
23,10 m d'amplada i 50 m de llargada.
Es va construir amb 15 pilones de formigó per banda que subjectaven varetes de ferro i recobert per una lona
verda, formant un sostre semicircular.
En el seu interior s'hi van muntar
els bombarders Tupolev SB-2
“Katiuska” de fabricació russa, anomenats “Martin.Bomber” o “Sofia”
pels nacionals.
Martí Erra i Miquel Erra

1
refugi La Font del Vern
riera de
Sant Julià
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refugi de
la Sauleda
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hangar
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1
refugi de l’Omeda 1
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refugi de l’Omeda 2
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refugi elemental La Font del Vern
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refugi elemental de la Sauleda
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refugi elemental de l’Omeda 1
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refugi elemental de l’Omeda 2

5

5

refugi elementaal del Llopart

refugi
d’Estat Major
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refugi d’Estat Major
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caseta d’aguait

8

polvorí

9

hangar

refugi
del Llopart

torrent del
Llopart

6
caseta d’aguait

7

8

el polvorí

Guies i voluntaris de
l'Aeròdrom de Vilatorta
La Ruta de l'Aeròdrom Vilatorta disposarà de senyalització i plafons informatius. El visitant la podrà fer
pel seu compte començant per allà on vulgui ja que
està concebuda com un recorregut en cercle. Ara bé,
perquè la ruta sigui viva cal la implicació de tots:
autors, institucions i societat civil. Una manera d'estimar el país és conèixer la seva història. Per això es
proposa la creació d'un voluntariat de l'Aeròdrom de
Vilatorta. L'objectiu és que aquests voluntaris s'encarreguin de fer les petites tasques de manteniment
de la senyalització i del traçat de la ruta i alhora
s'ofereixin per fer de guies o acompanyants dels visitants que ho desitgin. Tothom pot ser voluntari i
comprometre's a fer una tasca concreta. No es demana cap preparació especial. Amb uns petits consells,
coneixements i indicacions es pot ser un guia o acompanyant perfecte. Es posarà a la seva disposició els
materials i els recursos necessaris. Només es demana
disposar d'un mínim de temps per dedicar-s'hi.
Si la idea t'engresca no ho dubtis, fes-te voluntari
de l'Aeròdrom Vilatorta.
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Nandu Jubany
Nandu Jubany va néixer a Monistrol
de Calders el 1971. Forma part de la tercera
generació d'una família de cuiners. L'estirp va iniciar-se a la Masia del Solà de Monistrol de
Calders als anys 50, on Jubany va començar a
treballar als 10 anys. Posteriorment, va estudiar
un any d'hostaleria i va estar sis anys al restaurat
Urbisol. L'any 1995 va posar en marxa Can
Jubany amb l'Anna, la seva dona. El restaurant va
rebre l'any 1998 una estrella Michelin. Jubany no
es va aturar aquí i va obrir, el 2001, el restaurant
Mas d'Osor a Viladrau; el 2005, la Zona Diésel, al
polígon industrial Parc d'Activitats Econòmiques
d'Osona i el Serrat del Figaró, a Taradell.
Finalment, el 2006, l'hotel Mas Albereda,
a Sant Julià de Vilatorta.

La tradició familiar et va
condicionar perquè et decidissis a ser cuiner o és una
vocació?
M'imagino que si que em va
condicionar la tradició familiar.
Primer volia ser granger, tenir
vaques, gallines i portar un
tractor molt gran però molt
aviat vaig començar a treballar
a la cuina per comprar-me una
moto. I la veritat és que a mida
que anava fent estava bé i m'ho
passava bé. Cap als 13 o 14
anys ja vaig saber que allò de
cuinar era el que m'agradava i
que gaudia fent la meva feina.

Quins vincles et relacionen
amb Sant Julià de Vilatorta?
Primerament Sant Julià va ser
un dels motius de venir aquí.
Jo no coneixia la comarca,
només de venir els dimarts a
mercat a Vic. Però sempre
que m'acostava a Sant Julià
pensava, ostres amb aquestes cases que hi ha hi deu
haver gent molt rica, que vindrien molt al meu restaurant.
De totes maneres aquesta
entrada al poble amb els plataners i les cases senyorials
em van atreure des d'un primer moment.

Algun cuiner en especial
com a mestre o referència?
El mestre Carles Gaig que
encara avui és per mi una
referència com a persona i
com a cuiner.

Què et va captivar del nostre poble per decidir-te a
establir la teva residència
aquí?
Primerament el que més em
va agradar és que no hi
hagués boira. Quan no has
nascut amb la boira és difícil
acostumar-se i els primers
anys d'estar aquí això era
important.
Buscava una casa de pagès i
vaig trobar el lloc ideal. Jo
vaig a deshores i al revés de
tothom i buscava una casa de
pagès on podés fer la meva,
però a la vegada, com que em
desplaço amb moto, a prop
de tot arreu i la vaig trobar.

Quin va ser el teu primer
projecte?
El primer projecte important
per mi va ser Can Jubany.
Marxar de casa meva quan no
estaven d'acord que ho fes,
perquè a casa tenien restaurant i no volien que marxés, va
suposar haver de prendre una
decisió. Així que l'Anna i jo
varem fer el restaurant amb el
que sempre havíem somiat.

Varem tenir la sort d'un dia
anar a parar al Mesquí i el lloc
em va agradar moltíssim, la
vista és increïble. Crec que
sóc un afortunat d'haver
pogut anar a viure a Sant
Julià.
Què et va suposar l'any 1998
rebre l'estrella Michelin i
quines avantatges t'aporta
actualment?
És un reconeixement a una
feina. A banda de que et creguis que fas la feina ben feta
si et donen un premi a una
dedicació et reafirma per
assegurar-te que estàs anant
pel bon camí, res més que
això.
Aleshores va representar una
empenta per poder seguir treballant i això és el que estem
fent, encara no hem parat,
continuem anant endavant.
Formes part d'Osona cuina.
Quin penses que és el futur
d'aquesta entitat?
És una entitat molt maca, que
va començar degut a una
necessitat que teníem tots de
fer conèixer arreu que a la
Comarca d'Osona es menja
bé. Una part d'aquest pensament s'ha realitzat. És a dir, si
tu vas fora de la comarca i

15/12/11

17:46

Página 21

dius que ets d'Osona, et contesten és menja molt bé a
Osona. Hem aconseguit que
la comarca a part de la boira,
els purins, la història i els
poblets bonics com Sant
Julià o Folgueroles, es parli
que a Osona es menja bé.
Això ho hem aconseguit entre
tots els d'Osona cuina,
posant-hi molt èmfasi perquè
la nostra cuina tingués ressò.
Però el més bonic és que ens
hem fet amics i tot i que som
competidors col·laborem en
projectes conjuntament.
Una anècdota
Un fet curiós i que em va sorprendre va ser quan vaig
començar a Can Jubany. Aquí
no coneixia a ningú, ni a les
famílies ni als empresaris: a
vegades venia algú que anava
molt mudat i em demanava el
menú o volia coses molt baratetes i de cop i volta venia algú
altre que deies, ostres aquest
vols dir que tindrà diners per
pagar, i s'asseia a la taula i et
treia un feix de bitllets i no li
venia d'un duro. Ja veus he
après que la vida t'ensenya
que de vegades les aparences
enganyen i que per fora no es
pot jutjar ningú.
Com definiries la filosofia
de la teva cuina?
Amb els anys l'he anat canviant. La meva feina i la meva
vida estan totalment lligades.
Em passo el dia fent coses
que estan relacionades amb
la meva feina. A mida que he
anat creixent personalment
també he anat canviant, però
la base de la meva filosofia ha
estat sempre la mateixa, no
enganyar a la gent.. Oferir un
producte boníssim i buscar
que aquest producte tingui
noms i cognoms, que sàpiga
d'on ve i qui l'ha fet, com s'ha
fet. La meva filosofia és la de
fer gaudir a la gent, que s'ho
passin bé venint a casa meva
i fer-los feliços.

Creus que el secret està en
fusionar tradició i innovació,
memòria del paladar i cuina
d'avantguarda o prefereixes
el concepte de cuina tradicional reinventada?
M'agrada fusionar tradició i
innovació. Penso que hi ha
una necessitat d'innovar i
provar coses noves. La gent
es cansa si sempre es fa el
mateix.
La meva cuina podria definirse com una tradicional reinventada, però també fem
coses molt noves, observo i el
que m'agrada ho adapto al
que crec que pot agradar als
meus clients, al seu gust. En
el meu restaurant la gent sol
repetir moltes vegades, tenim
empresaris i famílies de la
comarca que venen molt
sovint, i si jo no vaig canviant
els plats per molt bo que ho
faci se'n cansaran. I també ho
faig, evidentment, perquè tinc
la necessitat de provar coses
noves, d'inventar-me sovint i
d'anar canviant la carta i oferir plats diferents i variats.
Quina és la clau de l'èxit de
la teva cuina?
És una cuina fàcil de que
agradi a tothom. Jo sempre
penso en els gustos del meu
client, el considero com l'estrella de casa meva i jo haig
de cuinar no només el que
m'agrada a mi sinó allò que li
pot agradar al meu client.

Evidentment no faré una cosa
que no m'agradi gens, però
elaboro plats que si el fes més
moderns o sofisticats no tindrien sortida a casa meva. Per
tant, jo em quedo fins allà on
sé que pot agradar. És una
cuina “reconeixible”, amb
memòria, als meus clients els
hi agrada saber què mengen.
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Què és el que més et
sedueix de la teva professió?
El que més em sedueix és que
et dona moltes alegries. Hi ha
dies que estàs més cansat o
que les coses no et van tant bé
però tens una taula que quan
acaben l'àpat pràcticament
t'abracen, et diuen que ho has
fet molt bé i t'adones que els
has fet feliços. Han entrat no
tan contents i marxen “supercontents” de casa teva. És una
feina molt agraïda.
Quin és el teu plat preferit
per elaborar? i per degustar?
Per elaborar m'agrada la
bocada, les perdius, la cacera,
la llebre, aquests plats que
costen de fer, que no els fa
tothom, on hi ha dificultats i
s'ha de vigilar molt el punt.
M'agrada que siguin complicats de fer: un bon rostit, una
pularda, les aus m'agrada
molt cuinar-les, però també
gaudeixo elaborant altres
plats, com els bolets.
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Per degustar com un ou ferrat
no hi ha res.
Et consideres un cuiner
mediàtic?
No m'hi considero però representa que ho sóc. Actualment
tinc una persona que m'ajuda
amb la publicitat i les relacions públiques, xarxes socials, etc. Quan va començar
em va demanar quan invertia
de la facturació en publicitat i
li vaig contestar que molt poc.
És veritat que no em gasto
diners en publicitat però en
canvi inverteixo molt temps
de la meva vida en anar als
mitjans de comunicació: programes de ràdio, de televisió i
això acaba essent publicitat.
Com aconsegueixes rendibilitzar el teu negoci?
Optimitzant molts recursos,
és a dir, els cambrers, per
exemple, van fent rotació als
diferents establiments que
tenim segons les necessitats
de cada moment, o una cuina
treballa per l'altra depenent
d'on hi ha més feina aquell
dia. També és molt important
vigilar de no gastar en va, de
controlar on van les despeses. Deixar de fer coses que
són secundàries. Com totes
les empreses que avui en dia
estan al mercat hem de ser
competitius. Cal vendre un
producte, que te'l comprin i
que el que te'l compri estigui
content d'haver-ho fet.

24

La diversificació del teu
negoci en diversos establiments permet fer-te arribar
a públics diversos?
Va arribar un punt que si jo
només tenia el restaurant
gastronòmic de la comarca,
només podia arribar al públic
en general quan volien fer una
festa o tenien un compromís.
En canvi amb la Zona Diesel
els puc tenir a esmorzar cada
dia, de dinar de treball diari
amb un menú assequible, a
berenar o a prendre una cer-

vesa. Jo tinc clients que quan
pensen en menjar venen a
casa meva per tot, tant si és
un dia de cada dia com si han
de fer una celebració, pel
casament del seu fill o per
portar un client a dinar. És a
dir, amb els diversos establiments ofereixo un ampli ventall de possibilitats.
Com va sorgir el projecte de
Mas Albereda i per què a
Sant Julià de Vilatorta?
Els senyors Cirera eren clients
meus i sempre em deien que
tenien una casa molt maca a
Sant Julià per fer-hi un hotel.
Jo primer els hi deia que no,
un altre dia ja no els hi vaig dir
que no i finalment, sense
adornar-me, els hi vaig dir
que si i varem fer l'hotel. Quan
vaig anar a veure aquella casa
realment em va encantar,
penso que està situada en un
lloc fantàstic, que en aquell
turonet enmig del poble hi
hagi un hotel és fabulós. En
definitiva el tenim perquè no
sé dir que no.
Referent a Mas Albereda m'agradaria que la gent de Sant
Julià sabés que ens adaptem
a les diferents necessitats
dels nostres clients, tenim
propostes molt variades per
poder organitzar festes per a
tothom, i estem molt contents
quan ve gent de Sant Julià
perquè és bonic que el poble
s'ho senti seu. De vegades el
fet de tenir poc públic d'aquí
em fa pensar que hi ha alguna
cosa que no hem fet prou bé,
tot i que varem començar fent
una jornada de portes obertes, potser hauria calgut que
comuniquéssim més. Molta
gent del poble no ha vingut
mai potser pensant que es
tracta d'un hotel molt car. Jo
convidaria a tota la gent d'aquí que s'ho sentís seu, perquè sense els de casa no som
res. Ens cal l'ajuda i l'estima
de la gent del voltant.
M'agradaria molt que els vilatortins els consideressin com

un servei del poble, obert a tot
tipus de públic i en especial al
local i que sempre hi seran
ben rebuts.
Què opines sobre la situació
actual de la restauració a
Catalunya?
Per l'alta restauració és un
bon moment. A Catalunya
hem tingut el Ferran Adrià, la
Carme Ruscalleda, els germans Roca, el Santi Santamaria. Tenim restaurants punters al món. Tenim la sort que
a Catalunya ens coneixen
com a un lloc turístic per menjar bé. Els nostres restaurants
avui són punters i han sortit a
molts diaris i revistes internacionals com a referent.
La restauració en general,
degut a la situació econòmica
actual, no està massa bé. La
gent va menys al restaurant i
això repercuteix en els nostres
negocis.
El que cal, doncs, és adaptarnos a la crisi i intentar fer-ho
més bé i ser més competitius.
Quan viatgem a l'estranger
podem constatar que com es
menja aquí pràcticament no
es menja enlloc.
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I aquest hivern a Andorra,
com va sorgir la iniciativa i
per què la cuina de l'Sport
Hermitage?
Jo tinc claríssim que no soc
hoteler, soc restaurador. I
aquesta gent m'ajudaran en el
tema de l'hotel a canvi de que
jo els ajudaré a la cuina. És
una col·laboració mútua i una
manera d'afrontar la crisi.
Nosaltres som una empresa
que tenim uns reptes i per
això hem invertit molts diners.
I aquest projecte amb Andorra és un treball conjunt
amb una família molt maca,
els Calvó, amb els que ens
hem entès molt bé, a més es
tracta d'un dels millors hotels
del Pirineu i m'han donat
plena llibertat per treballar
com si fos a casa meva. Tinc
un equip de gent prou important, per quan baixa una mica
la feina aquí, podem complementar el nostre treball amb la
feina a Andorra, com una
activitat lligada amb el nostre
projecte.
Per contrapartida ens ajudaran al Mas Albereda, a fer més
casaments, etc. És una feina
que ens sumarà, no només
faig un assessorament sinó
que agafo una part del meu
equip el col·loco allà dalt i hi
trasllado la meva filosofia. Jo
només hi aniré una vegada
per setmana, el dimarts que
faig festa, i seguiré aquí, però
crec que és un projecte que
ens pot anar molt bé. A
Andorra no hi ha oferta de
bons restaurants i el que
volem és aconseguir que es
converteixi en un referent de
restaurant on es menja bé i
que la gent del Principat se'l
senti seu.
Ens pots parlar del teu projecte del Mesquí?
Primer jo tenia pensat de ferhi un restaurant, però al final
va resultar que traslladar Can
Jubany allà dalt era un projecte molt costós i per això no

entrevista
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s'ha fet. Vaig decidir readaptar Can Jubany i al Mesquí
fer-hi la meva vivenda, cosa
que em fa molta il·lusió, i al
costat un espai per poder realitzar activitats complementàries a la meva feina com: gravar un espot de televisió, fer
un espai gastronòmic on
poder donar algunes classes,
organitzar trobades amb
altres cuiners de Catalunya,
etc.
La recepta de la seva vida:
Carn o peix
Les dues coses
Una espècie
El pebre
Una aroma
El bosc
Un plat
Uns ous ferrats
Un llibre
El nen del pijama de ratlles
Una pel·lícula
Braveheart
Un personatge famós
Michael Jordan
Un lloc
El Mesquí
Un somni
Poder-hi viure
Per acabar, i ja que aquest
article es publica a la revista de Nadal, ens pots donar
una recepta d'un àpat de
Nadal pels nostres lectors?

Avui més que donar una
recepta m'agradaria donar un
consell. Jo el que valoro més
és que la gent dediqui hores a
la cuina.
La recepta, doncs, seria que
us passéssiu més hores a la
cuina, que us atrevíssiu a fer
el Dinar de Nadal, de Cap
d'Any i si teniu fills poder-ho
celebrar en família.
Feu un pastís..., hi ha mil
receptes que es poden trobar
fàcilment per Internet. El que
realment val és que ho vulgueu fer, les ganes de fer-ho, i
jo us aconsello que proveu de
cuinar i saber el que se sent
quan et surt una cosa bé i la
gent et felicita.
Per mi el plat característic de
Nadal és una au rostida; una
ànega, una pularda, un pollastre de pagès, un capó amb les
prunes, els pinyons, farcit o
no, uns farcellets de col. Ja
que aquests plats costen de
fer i no t'entretens a prepararlos la resta de l'any. Es tracten
de plats referents de la cuina
tradicional nadalenca.

En acabar l'entrevista, en
Nadu Jubany, amb aquesta
naturalitat que el caracteritza i amb un somriure m'ha
confessat que està encantat
de ser de Sant Julià de
Vilatorta.
25
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Pau Costa,
escultor del retaule de Sant Isidre
de la parròquia de Sant Julià de Vilatorta

Segur que molts vilatortins no sabeu que la
parròquia del nostre poble allotja la primera
obra conservada de Pau Costa: el retaule
barroc de Sant Isidre (1690).
Però qui era Pau Costa? Vegem-ho. Pau va
néixer a Vic el 1663, era d'orígens humils; fill de
pagès, quedà orfe de pare i mare amb tan sols

tretze anys. Aleshores ningú s'hagués imaginat
que aquest nen, amb esforç, tenacitat i un xic
d'ajuda, es convertiria, amb el temps, en un
dels escultors catalans de més renom de finals
del segle XVII i primer quart del XVIII. Al capdavant d'un actiu taller, especialitzat en la construcció de retaules, realitzà obres de gran qua-
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litat artística a esglésies i parròquies d'arreu
del país: Osona, Berguedà, Garrotxa, Girona,
Cassà de la Selva, Palafrugell, Arenys de Mar,
Cadaqués, etc.
Va tenir sort, sí; però també se la va guanyar. Sense els seus pares, Pau passà a viure
sota la protecció dels carmelites descalços del
convent de Sant Josep de Vic, on rebé una
educació i cultura superior a la mitjana de la
seva condició social per l'època. Veient l'actitud amable i el bon tarannà del jovenet, els
religiosos el posaren d'aprenent al taller d'un
fuster local; allà mostrà habilitats pel dibuix, fet
que el portà a entrar dins l'obrador del reconegut escultor manresà Pau Sunyer. Després
d'una formació d'uns 6 anys a la capital del
Bages, el jove Pau Costa tornà a Osona. El
1688 passà exàmens i es posà sota la confraria dels fusters de Sant Josep, Sant Just i els
Quatre Sants Màrtirs de Vic, començant a treballar per compte propi en la realització d'alguns retaules.
Les seves primeres obres, a Vic, es van perdre i cremar durant la Guerra Civil. El destí ha
fet però que hagi arribat fins a nosaltres el
retaule de Sant Isidre de la parròquia de Sant
Julià de Vilatorta: la seva primera obra conservada (1690). Vistes les destrosses per causa
de la guerra i els durs avatars de la història,
n'hauríem d'estar orgullosos!
El retaule -que està a tocar del presbiteri a
mà dreta-, es troba en prou bon estat. Tan sols
s'ha de lamentar la pèrdua de les imatges primitives de dins les capelletes, però almenys
ens ha quedat tota l'estructura del moble, així
com els magnífics relleus. És un altar modest,
de tres carrers i tres pisos, però carregat de
bon gust, on es fa palesa la sensibilitat del jove
escultor. Inserit dins el corrent salomònic del
barroc de final de segle, és ben reeixit el cos
inferior del moble, la predel·la, on Pau Costa

dóna vida en tres petits relleus de fusta, escenes de sant Isidre, patró dels pagesos i llauradors (homenatjant de passada el seus orígens
humils). Separant les escenes, en els pedestals
de les columnes, hi cisella uns refinats angelets
músics plens de gràcia i expressivitat. Alats que
tornem a veure a les mogudes columnes
salomòniques (amb daurats, fets per Agustí i
Francesc Basil el 1692).
Poc després, Costa treballà a Torelló,
Vilalleons, Vic i rodalies. El 1693 es casà amb
Teresa Cases, filla d'un mestre de cases. La
bona acollida de les seves obres li garantí més
encàrrecs. Amplià el seu taller, viatjà força, treballant tant a la Catalunya interior com al litoral,
fent altars majors espectaculars (com el de
Cassà de la Selva, Palafrugell o el d'Arenys). A
la catedral de Girona en va aixecar un parell
d'allò més grandiloqüents i abarrocats. A
Cadaqués va fer la seva darrera gran obra. Va
morir el 1726 a l'edat de 63 anys.
Tot i passar els darrers moments amb penúries econòmiques i alguns deutes contraguts, la
seva fama es perpetuà no només pels seus
retaules, sinó també pel seu fill: Pere Costa
(Vic, 1693 - Berga, 1761), escultor i arquitecte, i
primer català que va rebre el títol d'acadèmic
de mèrit de la Reial Acadèmia de San Fernando
de Madrid.
Amb feina, dedicació i sacrifici, el fill de la
terra, Pau Costa no només va donar forma a
una de les manifestacions artístiques més esteses del nostre país, sinó que a més va ser el
pare d'un altre gran creador.
Per a més informació, recomanem la lectura
dels articles de Carles Dorico, el màxim especialista en Pau Costa, a la revista Ausa (1996 i
2009).
Santi Mercader
Historiador de l'art
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Domicili: Passatge Font de la Teula, 14
Tel. 93 888 71 35 - SANT JULIÀ DE VILATORTA
Taller: Rec d’Acumulada, 7
08519 FOLGUEROLES - Mòbil 659 13 43 29

Av. St. Jordi, 19
Tel. 93 888 76 27

Restaurant
Avda. Montserrat, 48
Tel. 93 812 20 70
08504 St. Julià de Vilatorta

Pl. del Montseny, 8
Tels. 93 812 23 99 - 93 888 70 50
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

PORC NATURAL!!!
Engreixat a la nostra granja amb
pinso natural i sense antibiòtic
Criança i elaboració pròpia
– porc, vedella, xai, cabrit, pollastre, conill…
– embotits, curats i cuits de tot tipus
– preparats càrnics a punt de coure
– plats preparats
– congelats…
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Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92

15/12/11

17:46

Página 27

Nova ruta per descobrir el nostre entorn
Sant Julià de Vialtorta compta amb un nou itinerari circular, curt i agradable que connecta
alguns dels espais d'interès hidrològic que
envolten el nostre entorn.
Les Set Fonts, la bassa del Brudon, la bassa
de Puigsec o la font del Ferro ens conviden a
descobrir diferents formes tradicionals de captació i emmagatzematge d'un recurs tan valuós
com és l'aigua.
L'itinerari, de 5,5 kms i dificultat baixa, té la
particularitat que es pot fer en família i ens permet descobrir l'entorn de Puigsec amb àmplies
vistes que conviden a entendre com aquests
nuclis del segle X han contribuït a definir un paisatge d'interessants contrastos entre camps de
conreu i exuberants boscos.
El divers mosaic d'hàbitats que travessa l'itinerari ens ofereix un bon observatori de la
fauna i flora que s'amaga entre els boscos, els
marges dels conreus i els punts d'aigua. Als
boscos mixtes de roure martinenc, alzina i pi
roig és possible sentir el cant de la mallerenga
o del pit-roig o trobar alguna pinya rosegada
per un esquirol que vigilant observa des de les
alçades. Entre els esbarzers i rosers silvestres
dels marges del camps s'amaguen el conill de
bosc o la perdiu roja, que poden sortir de sobte
en carrera fins a un nou amagatall. No han de
passar desapercebuts els singulars roures de la
pista del Perer o alguns exemplars del protegit
boix grèvol que es poden trobar al llarg del
recorregut.
El Centre d'Informació de Sant Julià de
Vilatorta al Parc de les Set Fonts ofereix una
magnífica cloenda a aquest itinerari amb una

didàctica exposició sobre els usos de l'aigua i
un DVD que ens il·lustra dels recursos naturals
i culturals que podem trobar dins l'Espai
Natural de les Guilleries-Savassona.
El Consorci de l'Espai Natural de les
Guilleries-Savassona dins el Conveni de
col.laboració de l'Àrea de Territori i Sosteniblitat de la Diputació de Barcelona i l'obra
social de “La Caixa” ha realitzat els treballs
d'acondicionament i senyalització de l'itinerari
de Puigsec els quals han estat desenvolupats
per l'empresa TAC OSONA. Aquest itinerari ja
es pot consultar a la web d'itineraris de la xarxa
de Parcs de la Diputació de Barcelona:
http://www.diba.cat/parcs/itineraris
i a la nostra pàgina
web: wwww.santjuliavilatorta.cat/actualitat
Fitxa tècnica:

Llegenda:

Longitud: 5.5 km
Temps aprox.:
1 h 30 min
Dificultat: Baixa
Tipus: A peu
Temàtica:
Fonts i basses
Actual: 597 m
Alçada:
màx: 662 m
mín: 574 m
Baixada: 1.25 km
Pla: 2.91 km
Pujada: 1.30 km

1.- Punt d’informació
2.- Parc de les Set Fonts
3.- Aparcament
4.- Castell de Bellpuig
5.- Bassa d’en Brudon
6.- Vistes de Sant Julià
i Puigsec
7.- Bassa de Puigsec
8.- Font del Ferro
9.- Ermita de Sant Roc

itinerari hidrològic
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XXX Concurs de
pessebres casolans
El Concurs de pessebres casolans arriba a la
30a edició. En aquest concurs hi poden participar tots els pessebres fets a casa. Un jurat
els visitarà durant les festes i tindrà en compte, sobretot, que siguin construïts amb materials tradicionals (molsa, suro, figures de fang,
etc). Els participants s'han d'inscriure a les oficines de l'Ajuntament i seran obsequiats amb
un record commemoratiu.

Tupibingo

Missa del Gall

El Tupibingo és el 26 de Desembre, Sant
Esteve, a les 6 de la tarda al Saló Catalunya.
Està obert a tots els públics, però els menors
han d'anar acompanyats d'un adult. El preu del
cartró és d'un euro, excepte l'últim que serà de
dos euros. Hi haurà entre 15 i 16 bingos amb
les respectives línies (només la primera línia de
cada Bingo té premi).

La tradicional Missa del Gall es farà a les 12 de
la nit del dissabte 24 de desembre a l'església
parroquial, amb el cant de l'ofici en llatí del
compositor vilatortí Ramon Victori.

VI Saló de Nadal
Els dies 28, 29 i 30 de desembre es farà la sisena edició del Saló de Nadal dedicat especalment a la mainada.
Hi haurà atraccions, ludoteca, activitats,
tallers, etc.
L’horari serà el següent: de 10 a 1 del matí i
de 4 a 7 de la tarda.
A més de les activitats esmentades es faran
els actes següents:
• Visita del Patge Reial: dijous dia 29, a 2/4 de
6 de la tarda. El patge reial recollirà les cartes
dels nens i nenes per portar-les als Reis
d'Orient.
• Cantada de nadales amb l’Associació
Cultural la Tropa d’en Gornal: divendres dia 30
a 2/4 de 6 de la tarda.

Cap d’any al pavelló

30

Vine a rebre el nou any al pavelló municipal. Hi
haurà música de tots els temps per a grans i
joves, especialment seleccionada per a tots els
públics. La festa començarà a 2/4 d’1 de la nit.
Preu de les entrades:
Majors de 18 anys: 10 euros (1 copa de cava +
coca + 1 consumició)
De 12 a 17 anys: 10 euros (2 refrescos + coca)
Menors de 12 anys: Gratis.
Aquest acte es organitzat per l’ajuntament i
Tupinots.

Lectura del
Poema de Nadal
Enguany es commemora l'Any Sagarra
coincidint amb 50 aniversari de la mort del
poeta i escriptor Josep Maria de Sagarra, i
ens hi volem adherir proposant un acte
especial com és la lectura del seu Poema de
Nadal en un marc incomparable: l'església
de Vilalleons. En aquest acte que es farà a
les 6 de la tarda del dia 26 de desembre diada de Sant Esteve-, hi participen Vilatorta
Teatre, la Coral Cants i Rialles, el Cor
d'Homes, a més d'un petit grup instrumental. L’acte és gratuït i compta la col.laboració de la parròquia de Vilalleons. Acabat
l'acte s'encendrà una foguera a la plaça de
Vilalleons i farem una torronada. Us proposem que porteu neules i torrons per compartir-los entre tots al voltant de la foguera.
El vi dolç l'hi posem nosaltres.
Porteu neules i torrons
per compartir amb germanor
que acabada la lectura
el vi ja serà als porrons
i al voltant de la foguera
cantarem belles cançons.

Si voleu col.laborar amb la Marató de TV3
podreu fer els vostres donatius a l’urna que
s’instal.larà a l’entrada de l’església, abans
de començar la lectura del poema.
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Campanya
Reis de prop
Enguany iniciem la campanya “Reis de prop”
que substitueix la de “Reis per a tots els
infants”. El motiu principal és que els reis
donaran un obsequi simbòlic als nens i nenes
fins a 7 anys perquè entenem que la majoria de
famílies els proveiran de les joguines que ells
desitgen o creguin escaients. Ja fa anys que
Nadal i Reis és símbol de consumisme i els
nens són el punt d'atenció especial a l'hora de
rebre regals (es comença pel Tió i s'acaba pel
Reis, si no hi ha aniversaris pel mig). Molts
reben el guany amb el mínim esforç, o sense. I
les famílies a vegades no són conscients del
que això suposa.
L'objecte que rebran per part dels Reis s'allunya de les joguines que s'oferien altres anys
i aniran acompanyats d'un missatge de conscienciació.

Cavalcada de Reis
Els Reis de l'Orient arribaran amb les seves
carrosses i acompanyats per un seguici de
patges, el proper dia 5 de gener del 2011 a les
7 de la tarda. La comitiva farà la seva entrada
a Sant Julià per la carretera de Vilalleons. A
l'ermita de Sant Roc, portaran les seves ofrenes al pessebre vivent muntat expressament
per a l'ocasió. Després, al pavelló esportiu
municipal saludaran a la gent i faran el repartiment d’obsequis.

Voleu fer de patges?
Tots els nois i noies que tinguin més de 10 anys
i adults que vulguin participar com a patges en
la Cavalcada de Reis, es poden apuntar a les
oficines de l'Ajuntament fins el dia 23 de
desembre.

Recollida de cartes
El Patge Reial recollirà les cartes dels nens i
nenes dirigides als Reis de l'Orient, el dijous 29
de desembre, a les 6 de la tarda al pavelló
esportiu municipal, dins els actes del VI Saló
de Nadal.

Missatge
del Patge Reial
Estimats nens,
Ja sabem que vivim en l’era de les noves
tecnologies i que la majoria de vosaltres les
domineu a la perfecció. Tot i això us volia
demanar que les cartes que em porteu siguin
fetes per vosaltres mateixos i amb les vostres
mans. És a dir, que siguin escrites o dibuixades sense ajuda d'ordinadors ni retalls de
joguines de revistes o catàlegs, ja que els
Reis Mags valoraran molt més el vostre
esforç i creativitat.
Moltes gràcies i que els Reis us passin
moltes coses!
El Patge Reial
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PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal
Li oferim tot tipus de Serveis Immobiliaris
• Venda o lloguer d’immobles
• Taxació o valoració real
• Assessorament en inversions
• Gestió de comunitat de propietaris (Per un cost
mínim tindrà la seva comunitat ben gestionada i al
corrent de cobrament).
• Assegurances
A la nostra oficina trobarà l’assessorament que
busca. Amb experiència i professionalitat demostrables.

GERMANS JIMÉNEZ,S.L.
Comerç a l’engròs
de fruites
i verdures

93 886 31 41 // 608449738
C. Sant Antoni, 1 despatx 3 VIC

C. Montseny, 39 - Tel. i Fax 93 812 21 04
08504 Sant Julià de Vilatorta

fmolas@osonanet.com
32
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Celebració
de Sant Julià
patró de la parròquia

agenda
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Diumenge 8 de gener de 2012
- A les 12 del migdia, a l'església parroquial,
Ofici Solemne amb el cant de l'ofici en llatí
del compositor Ramon Victori.
- A les 6 de la tarda, al saló Catalunya,
concert amb la Coral Cants i Rialles i coral
convidada.

Cicle de Cinema
-

Diumenges dies 5, 12, 19 i 26 de febrer.
El preu de l’entrada és de 4€ per sessió.
Les sessions començaran a 2/4 de 6 de la tarda.
Les pel·lícules s'anunciaran oportunament.

Actes d’hivern
Dia 22 de desembre:

• Actes de Nadal. Caga Tió i carter Reial
al col·legi el Roser.
Dia 23 de desembre:
• Fem cagar el Tió a la Patuleia.
Dia 24 de desembre:
• Missa del gall a l'església de Sant Julià.
Dia 26 de desembre:
• Lectura del Poema de Nadal a l'església de Vilalleons.
• Tupibingo al Saló Catalunya.
Dia 28 de desembre:
• Reunió per la Constitució de l’Assemblea
Sant Julià de Vilatorta per la Independència.
Del 28 al 30 de desembre:
• VI Saló de Nadal al pavelló.
Dia 29 de desembre:
• Patge Reial, recollida de cartes, al pavelló.
Dia 31 de desembre:
• Festa de cap d'any 2011, al pavelló.
Dia 5 de gener:
• Cavalcada de Reis. Patge Reial, a la Patuleia.
Dia 8 de gener:
• Celebració de Sant Julià, al Saló Catalunya.
Dia 13 de gener:
• Xerrada de l'Associació Abaraka Bake.
• Memorial Emili Bofill, al col·legi el Roser.
Dia 27 de gener:
• Commemoració del dia escolar de la no-violència
i la pau, al col·legi el Roser.
Dies 5, 12, 19 i 26 de febrer: • Cinema, al Saló Catalunya.
Dia 16 de febrer:
• Dijous llarder, a la Patuleia, a l'escola Bellpuig,
al col·legi el Roser i al Casal d'avis.
Dia 17 de febrer:
• Carnestoltes, a la Patuleia i a l'escola Bellpuig.
Dia 26 de febrer:
• Festa de Carnestoltes de l'AMPA Patuleia.
Dia 4 de març:
• Cross Escolar, al col·legi el Roser.
• Matança del porc, al Casal d'avis.
• Audició de sardanes d'hivern de l'Agrupació Sardanista.
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Viu el Parc 2011
Data: Diumenge, 25 de setembre de 2011
Municipi: Sant Julià de Vilatorta
Hora: 5 de la tarda
Acte: Taller de circ, malabars, de reciclatge
Lloc: Parc de les Set Fonts

Com ja s'ha fet en anteriors edicions del programa Viu el parc a l'Espai Natural GuilleriesSavassona, s'ha mirat d'unificar en un mateix
dia la matinal que té lloc a la Font Trobada de
Folgueroles i la festa de Sant Julià de Vilatorta:
Viu el Parc.
Enguany la proposta era un taller de circ,
però un taller de circ ben especial, ja que tots
els estris estaven fets amb materials de rebuig.
Puntualment, i amb un temps que acompanyava a la festa, a les 5 de la tarda, al Parc de les
Set Fonts va començar el taller de circ: malabars de reciclatge, emmarcat dins del programa Viu al Parc que organitza l'Àrea d'Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona. Al matí,
a la Font Trobada de Folgueroles el Viu el Parc
a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona
havia encetat l'edició 2011 amb la Matinal al
parc. Una festa gran, en un espai especial amb
molt d'encant, amb un munt d'activitats, que
tenia una proposta de continuïtat en el Viu el
Parc de Sant Julià de Vilatorta. Aquesta edició
amb un acte molt animat en un lloc igualment
encisador: el parc de les Set Fonts. Vam gaudir
d'una temperatura molt agradable i d'una proposta somoguda i engrescadora com el taller
de circ de Viu i Riu. El taller estava distribuït en
8 zones independents segons el tipus de malabars a exercitar. Coordinació, llançament, equilibris, monocicles, bicicletes impossibles. Totes
aquestes disciplines es van poder practicar per
tots els qui van voler seguir la festa o iniciar-la
amb el ritme de Viu i Riu, que posaven a la disposició del públic assistent tot el material
necessari per a la diversió de tots.

Compromesos amb el medi ambient, des de
Viu i Riu ens van oferir uns tallers amb material
totalment reciclat fent un pas més enllà: apostant per demostrar que reciclant pot sortir un
producte econòmic, útil i de qualitat. Així pretenen conscienciar tant petits com grans de la
necessitat de seguir treballant quotidianament
en la conservació del planeta. Creuen la millor
manera d'educar és fer-ho d'una forma divertida, per això han creat aquest taller, ja que
estan segurs que qui hi participi s'ho passarà
d'allò més bé, i exercitarà les seves habilitats
motrius mentre veu i experimenta els resultats
d'un reciclatge de qualitat.
I així va ser, al principi es va començar amb
la participació dels nens, però tot seguit ja hi
havia molt pares, mares, avis i àvies experimentant amb tot tipus de malabars realitzats
amb material reciclat: masses, pals de diable,
cercles, boles, taules d'equilibri... amb els
monitors que anaven explicant com funcionaven. Al final es va comptar amb uns 125 assistents. A quarts de 8 de la tarda i amb el sol ja
baix, l'actuació va acabar i amb ella un dia
complet per viure el parc.
L'acte va comptar amb la presència del
regidor de festes Marc Vilarrasa. Esperem,
doncs, poder ampliar el programa de cara a
l'any vinent i que la proposta tingui igual o més
acceptació que la d'aquest any. Gràcies per la
vostra participació i us animem a continuar
gaudint dels actes lúdics del nostre poble.
Per més informació:
http://www.diba.cat/viuelparc
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Programa escolar a l’Espai Natural
El programa escolar Viu el
Parc es va realitzar per sisè
any consecutiu a l'Espai
Natural de les GuilleriesSavassona. Va dirigit a l'alumnat de 5è de primària i va
comptar amb la participació
de 3 escoles amb un total de
56 alumnes dels municipis
de Folgueroles i Sant Julià de
Vilatorta.
Les escoles participants
de Sant Julià de Vilatorta van
estar el CEIP Bellpuig de Sant
Julià de Vilatorta, 11 alumnes
de 5è i 2 mestres i el Col·legi
El Roser de Sant Julià de
Vilatorta, 17 alumnes i 2 mestres.
La campanya escolar, ideada i realitzada per Aprèn,
Serveis Ambientals, té com a
eix temàtic l'evolució del paisatge i de la fauna, des de fa
10.000 anys i fins a l'actualitat.
El programa escolar s'estructura en dues fases, una a
l'aula i una segona que anomenem Festa de les Escoles
que té lloc a l'entorn de Sant
Feliuet de Savassona, escollit
per l'alta importància dels
diversos jaciments de fauna
paleolítica i neolítica trobats a
la zona és l'argument a partir
dels quals es vertebren les
activitats.
La sessió a l'aula comença
amb la presentació de l'Espai
Natural de les Guilleries-Savassona i continua amb un
repàs exhaustiu a la història
d'aquest espai natural protegit, des de la prehistòria i fins
a l'actualitat. La sessió il·lustra amb exemples gràfics
com ha anat variant el paisatge al llarg dels temps i també
els canvis en la fauna associada. Gràcies a les gravacions cedides per l'Àrea de
Parcs de la Diputació de
Barcelona, hem vist animals

en moviment i el so d'algun
d'ells. Enguany la presentació
s'ha refet i presenta una imatge renovada que el fa més
actual i dinàmic.
Cada alumne rep un retallable que reconstrueix quatre
etapes clau en la història del
paisatge d'aquest espai natural. En cadascuna de les
escenes representades es pot
veure quins eren els personatges que poblaven aquestes
terres i quina era la fauna que
hi vivia en un moment determinat.
Les sessions a l'aula van
tenir lloc el dilluns 3 d'octubre.
La Festa de les escoles té
un propòsit eminentment
lúdic i busca que l'alumnat
s'ho passi molt bé mentre
aprèn coses de l'espai natural
en el qual viu. Va tenir lloc el
divendres 14 d'octubre. En
aquesta ocasió el desenvolupament de la sortida va ser
una mica diferent del d'anys
anteriors i es va emplaçar les
escoles directament al pla de
Savassona.
Els alumnes distribuïts en
tres grups, es van barrejar
amb els respectius de la resta
d'escoles per conèixer els
veïns de l'espai natural i anaven conduits per educadors
d'Aprèn, Serveis Ambientals.

El joc de pistes està dissenyat a manera de gimcana i
transcorre per diverses proves
que s'han de superar amb èxit
per tal d'arribar al final del
recorregut. Les pistes que es
van descobrint al llarg del joc,
son vestigis que el “paleontòleg local, Pere Comas” va rescatar del passat (tots els
materials que es fan servir
com a pistes estan elaborats
imitant perfectament les
peces de l'època que es vol
recrear,per tal de facilitar el
reconeixement tàctil i visual a
tothom, i aconseguir una
comprensió més senzilla i una
major implicació de l'alumnat)
A les 12.30 h la gimcana va
finalitzar amb èxit i, l'arqueòleg Riker Yll Aguirre, que dirigeix uns treballs a la zona, va
fer un guiatge tècnic que va
permetre descobrir nous aspectes de les troballes arqueològiques. Mentre un grup
seguia les explicacions de
l'arqueòleg, els restants van
anar cap a l'ermita de Sant
Feliuet on el guarda de l'espai
natural Joan Pareja els va fer
cinc cèntims del seu ofici i de
les tasques que desenvolupa.
I mentrestant, a baix, al
misteriós Pla de les bruixes,
Riker Yll ens va presentar les
pedres amb inscripcions que
ja coneixíem, però ens va parlar de mesures per a conservar-les, i ens va parlar de les
futures intervencions a la zona
i d'altres aspectes més especialitzats, no gaire coneguts.
L'alumnat va estar ben atent a
les explicacions de l'expert.
Cada alumne va rebre un
exemplar del llibre La Xara i el
Pau i la fadrineta de Sau, editat especialment per al programa escolar Viu el Parc a
l'Espai
Natural
de
les
Guilleries-Savassona.
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BOTIGA NOVA
merceria
moda i complements

C. Marquès de Vilallonga, 8
08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 74 54

PERE MORERA
Pintura decorativa
Pintura industrial
Façanes
Lacats
Vernissos
Taller: C. Indústria, 24
Polígon Industrial La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta
Domicili: C. de la Mercè, 47
08504 Sant Julià de Vilatorta
Telèfon 93 888 76 58
moreramir@yahoo.es

Jordi Fiter Vila
FALSOS SOSTRES, PLADUR,
PARQUETS FLOTANTS,
MOSQUITERES, TENDALS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS,
TALLAFOCS, PERSIANES I CORTINES
C. Rector Roca, 10, 3r 2a
Tel. 677 90 06 21
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9
Tel. i Fax 93 812 22 57
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Presentació del llibre de narrativa O no
O no, -així de curt, a seques i sense interrogant-, és el títol d'un recull de dotze
narracions breus escrites per tres poetes
osonencs: la vigatana Pilar Cabot (1940),
el vilatortí Anton Carrera (1943) i el manlleuenc Jacint Sala (1945), tres veus destacades en el panorama literari de les lletres catalanes osonenques.
El repte d'escriure un llibre de relats a
tres bandes venia de lluny, segons consta en un tovalló de paper signat pels tres
escriptors el 18 de juliol de 2009, a “Can
Janot” de Tavèrnoles, emulant el que,
temps enrere, havia fet en Messi per
jugar amb el Barça. Aquest compromís,
mig de broma i mig seriós, comportava,
a més, el condicionant que totes les
narracions acabarien amb l'expressió O
no, tal com ha estat.
Es tracta, doncs, de dotze relats
curts, ben diferents entre si, en els que,
pretesament, no hi ha cap mena de relació temàtica ni d'estil. Cadascú escriu al
seu aire incursionant, des de la prosa, el
camp de la narrativa.
Pilar Cabot ho fa amb quatre contes
que, amb un regust d'acudit i sornegueria, ens apropen a la realitat de la vida
quotidiana i el seu llenguatge d'ús.
Emprant un símil artístic, diríem que Pilar
Cabot pinta anecdòticament les escenes
que descriu.
Les tres narracions del nostre covilatà Anton
Carrera, -per més de trenta anys professor de
Llengua catalana i Literatura-, lluny de la fabulació, es mantenen fidels a la llengua i els seus
orígens amb un to proper a la poesia descriptiva, tot fent incursions il·lustrades en el camp
de la cultura.
Pel que fa a n'en Jacint Sala, lector empedreït i declarat amant del teatre, cal dir que els
seus cinc relats, ben diferents entre si, palesen
una capacitat fabuladora, rica i vital, no
exempta d'una acurada formalització i, fins i
tot, de provatures i experimentacions lingüístiques.
En conjunt, doncs, puc dir-vos que O no és
un llibre de narracions curtes, amenes i desenfadades, que entreté agradablement per la
seva varietat de registres. I, si bé cadascun
dels relats ha estat creat des de la llibertat
plena i total de cadascun dels seus autors, el
llibre se’ns mostra com un cant a tres veus unit
per la llengua i l'amor a la paraula.
La publicació de l'obra ha anat a càrrec
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Portada d'O no, obra d'Anton Carrera
d'Edicions Témenos, dins de la col·lecció
Argumenta i, és tot un luxe, que O no hagi estat
prologat per l'escriptor manlleuenc Jordi Puntí,
premi Lletra d'Or 2011. En la portada hi figura
la fotografia d'un quadre del mateix Anton
Carrera, expressament fet per a l'edició.
És d'agrair que tres poetes lletraferits de les
nostres contrades hagin estat capaços d'engrescar-se a escriure en prosa, mostrant les
seves capacitats creatives des de la imaginació
i la ficció narrativa, un llenguatge ben diferent
del llenguatge poètic amb què els coneixem.
També els hem d'agrair que ens ofereixin O no
en plena crisi globalitzadora per què, ni que
sigui a estones, podrem evadir-nos-en una
mica.
Podeu llegir el llibre o no. Descobrireu coses
noves en el llibre o no. Us agradarà el llibre o
no, però us ben asseguro que no us deixarà
indiferents i us ho passareu bé, o no.
Francesc Orenes
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A. MOLERO / LLUÍS TIÓ
Reparació i
venda d’automòbils
Menú diari
Polígon La Quintana
C. Comerç, 17 - Tel. 93 812 00 03
Sant Julià de Vilatorta

Polígon La Quintana
Carrer del Comerç, 17c
Tel.: 93 888 73 09
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Administració núm. 4
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Castanyada
sardanista al pavelló

Concert de Nadal
al Saló Catalunya

El passat 13 de novembre vàrem celebrar la tradicional castanyada-sardanista al pavelló esportiu municipal.
A l'hora prevista, les 5 de la tarda, la Cobla
Ciutat de Girona va iniciar l'audició amb l'interpretació de les 9 sardanes de set tirades programades per l'ocasió que varen fer saltar als balladors i gaudir d'una bona diada als assistents.
Entretant uns quants membres de la junta i
persones voluntàries vam torrar especialment
per l'ocasió, a les brases del Restaurant de Les
Sets Fonts, els 50 kg. de castanyes previstos.
A dos quarts de set es va dur a terme la consumició i un traguet de vi dolç per fer-les de
millor empassar.
Tots els assistents, unes 400 persones, vam
gaudir d'una esplèndida tarda de sardanes i
castanyes.

El passat 11 de desembre, l'Agrupació Sardanista va tancar la programació del 2011 amb
el tradicional Concert de Nadal que cada any
omple el Saló Catalunya i que enguany arribava a la seva dinovena edició.
La bona acústica del Saló i el seu aforament fan d'aquest espai el marc idoni per
aquest esdeveniment que va comptar amb la
presència de la Cobla La Flama de Farners
amb un programa pensat especialment per
l'ocasió.
Durant l'acte es va fer la tradicional rifa
d'una gran panera de Nadal i d'un pernil entre
els socis encertants dels mots encreuats que
van rebre a casa seva.
Com ja és habitual els socis de
l'Agrupació Sardanista tenien l'entrada gratuïta.

agrupació sardanista
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Calendari per la temporada 2012
Pel 2012 el programa previst consta d’un aplec
a Puig-l'agulla, dues audicions de Festa Major,
cinc audicions d'estiu, un concurs de colles
improvisades amb coca, fuet i cava per els par-

ticipants, una audició preludi de la primavera al
març, una audició a l'hivern amb castanyada
inclosa, i un concert per Nadal al Saló Catalunya. De tot això us n’adjuntem el calendari:

Data

Hora

Lloc

Concepte

Cobla

Diumenge 4 març

5 tarda

Pavelló esportiu

Audició d'hivern

Ciutat de Girona

11.30 matí
12 migdia
5 tarda

Puig-l’agulla
Ermita
Pla del Santuari
Pla del Santuari

Aplec
Missa cantada
Audició
Audició

Lluïsos
Baix Llobregat

Dissabte 14 juliol

10 nit

Pça. Catalunya

Audició de
Festa Major

La Flama de Farners

Dissabte 28 juliol

10 nit

Pça. Catalunya

Audició

Ciutat de Girona

Dissabte 4 agost

10 nit

Pça. Catalunya

Audició

Sabadell

Dissabte 11 agost

10 nit

Pça. Catalunya

Audició

La Flama de Farners

Dimecres 15 agost

5 tarda
7 tarda

Vilalleons

Audició de Festa Major
(havaneres i rom cremat)

Jovenívola Agramunt
(grup a determinar)

Dilluns 9 abril
(de Pasqua) es rifaran
pernils, cava i ous, com
ja és tradicional

Fes-te soci de
l'Agrupació
Sardanista
40 anys
de sardanes
a Sant Julià
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ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

S.A.V.
S.A.V.

S.A.V. SERRALLERIA i ALUMINI VILARÓ, S.L.

C. Indústria, 11-13 • Pol. Ind. “La Quintana”
- Tel. 93 888 81 78 - Fax 93 888 73 57
08504 Sant Julià de Vilatorta (Barcelona)

www: info@savvilaro.com

FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES
SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT
DE PROJECTES i PROTOTIPUS
ACABATS EN PINTURA EPOXI

TREBALLS DE FUSTERIA

PERE SALA
Tel. 667 43 13 07
40

Mercat Municipal - Parades, 87 - 88 - 120 - 123
Tel. 93 883 39 95 (Mercat)
Tel. 93 888 74 51 (part.)
VIC (Osona)

SERRALLERIA
MECÀNICA
JOAN TORRENTS

C/ Indústria, 17 - Políg. “La Quintana”
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 71 86
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Un poble viu
Avui plou i diuen que demà plourà. Dies grisos,
però no sempre és així. Vam tenir un començament d'estiu força moll, i un final d'estiu força
sec... així és com funciona l'Associació de
Veïns de Vilalleons, dies de pluja i dies secs.
Dies d'activitat, dies grisos, dies calmats...
Entre els moguts d'aquest any podem d'estacar la retransmissió de la final de Wembley al
local social de Vilalleons. Potser no vam ser
gaires però la novetat ens obre les potes a realitzar, en un futur, activitats audiovisuals. A qui
no vam veure el pèl aquell dia en el local, va ser
a un membre de la junta perquè altra feina tenia
en fer propaganda turística de Vilalleons en el
mateix camp de futbol de Wembley. No us
estranyi que l'any vinent s'apunti algun o altre
“guiri” a la Mongetada!
Un altre dia mogut va ser el Primer Sopar de
Dones de Vilalleons. En canvi, el vespre va ser
calmat pels homes que, a casa estant, no van
sentir cap queixa, és clar! L'associació no té
com a finalitat fer sopars, però sí vetllar per les
bones enteses veïnals. Entendreu que en un
espai de “disseminats” un sopar de dones que
moltes vegades viuen a quilòmetres de distància sigui una bona manera de cultivar, a més de
la terra, l'esperit. Les vint-i-cinc dones que hi
van assistir es van reunir al voltant d'una taula
del Club Tennis Vic. Ja els hi devien xiular les
orelles als homes!
El mes de juliol, Vilalleonins, disseminats i
altres bèsties... ens congregàvem al gran esdeveniment de sempre: La Mongetada. Enguany
va ser la quinzena trobada, poca broma! En
aquest esdeveniment hi va haver un moment
especial per homenejar d'alguna manera a la
cartera de Vilalleons, que al llarg de forces anys
ens ha tramès amb gran rigor i eficàcia la correspondència. Alguns van dir que malauradament també arribaven les multes... com ella
mateixa reconeixia en la seva última postal de
comiat. A la Carme se la va obsequiar amb un
ram de flors, una carta molt especial, i un detall
per tal de que pogués recordar-nos una miqueta. Doncs això, Carme, que la jubilació et provi!
També ja és una tradició oferir un espectacle
en aquest sopar, i gràcies a la col·laboració de
l'Ajuntament de Sant Julià i Vilalleons, en aquesta ocasió va venir el MAG POTA, un noi
jovenet que ens ho va fer passar d'allò més bé.
No és de més recordar que, entre els dies
moguts, hi va haver un concert de gala a l'església de Sta. Maria de Vilalleons. En aquest
marc arquitectònic i sonor envejable, Nàiades Cor de Noies- va posar la guinda a la Festa

associació de veïns de vilalleons
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Major de Vilalleons. Benvingut va ser l'espectacle infantil i el concurs de botxes. El cinema a
la fresca amb més fresca que mai. Concorregudíssimes van ser les sardanes i les havaneres.
Dies molls i dies secs, però avui, a l'associació continua plovent. Pluja d'idees. Per
Nadal, estrenem il·luminació nadalenca. Que a
tots ens toqui una mica de llum! Bon Nadal.
Associació de Veïns de Vilalleons
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nstal.lacions Rosell S.L.
C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95
SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

Lídia
estètica - massatges - teràpies
Especialitat en:
- Quiromassatge - Drenatge limfàtic reflexologia - reiki - numerologia tàntrica
Envia'ns un correu a lidterapies@gmail.com
C. de Núria, 1 - 08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 83 70 - 629 54 47 10
lidterapies@gmail.com

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL:
Fiscal - Comptable - Laboral - Assegurances
ASSESSORAMENT PARTICULAR:
Atur - Jubilacions - Invalidesa - Estrangeria

C. Centre, 1 - T 93 888 70 05 - F 93 888 78 02 - 08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Xerrada de Nadia Ghulam
i El secret del meu turbant
Ara fa un any des d'Abaraka
Bake vam organitzar una primera xerrada amb en Kalilu
Jammeh, un Gambià que va
travessar, amb una desgràcia
tocar l'altra, l'Africa per arribar a Europa. Amb la intenció
de donar veu a persones que
ens expliquin altres realitats
on les condicions de desigualtats i justícia social són
molt diferents de les que
vivim nosaltres, aquest any
hem convidat a la Nadia
Ghulam. La història de la
Nadia es relata en el llibre El
secret del meu turbant, guanyador del Premi Prudenci
Bertrana, un dels premis de
novel·la amb llengua catalana
més reconeguts del país.
Agnès Rotger, periodista i
Nadia Ghulam, protagonista
real de la història d'una noia
afganesa que amb només
vuit anys, va patir greus ferides a causa d'una bomba. En
sortir de l'hospital dos anys
després, el règim talibà s'havia instaurat a l'Afganistan i
ella va prendre una decisió
radical: es va vestir de noi i
durant deu anys es va fer
passar per home per poder
portar un sou a casa. La
xerrada serà el divendres 13
de gener de 2012 a les 20.30
hores a l'Aula de Cultura de
Sant Julià de Vilatorta per
explicar-nos i compartir amb
ella la seva experiència. Hi
esteu tots convidats.
Per altra banda la Fundació Servei Solidari de Barcelona juntament amb Abaraka Bake i amb finançament
de l'Agència catalana de cooperació al desenvolupament
hem organitzat durant el mes
de novembre i desembre un
taller de: “Planificació, gestió i
finançament de projectes de
codesenvolupament”. Amb la

col.laboració de l'Àrea de
Cooperació del Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta, el
curs ha estat obert a totes les
associacions de la comarca
que treballen amb col·lectius
de persones immigrants.
Finalment agrair la partici-

abaraka bake
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pació en la festa dels jocs,
tastets i músiques del món
que vam organitzar durant la
festa major. Un èxit que ens
anima a seguir.
Agraïm la col.laboració de
l’associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta - Jali

(http://abarakabake.blogspot.com / abarakabake@gmail.com).
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SAM

calçats iris
MERCÈ PALLICER LLOBET

Muntador de prefabricats d’interior
Falsos sostres, envans, prefabricats de
cartró-guix, aïllaments tècnics i acústics.
Tel. 636 671 877
Fax 93 812 24 97
samgomezlopez@hotmail.com

Passeig Generalitat, 31
Tel. 93 889 42 19 - VIC

BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

•
•
•
•
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Ortodòncia
Odontologia general
Pròtesi dental
Periodòncia

• Implants dentals
• Cirurgia bucal
• Estètica

Dilluns de 10 a 2/4 de 2 i
de 3 a 9 de la tarda
Divendres de 3 a 9 del vespre.

Parc de les Set Fonts

C. Onze de setembre, 38, baixos
Tel. 93 888 77 88 - FOLGUEROLES

Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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El Casal no para

Els actes celebrats des de
l'última publicació de la revista han estat els següents:
• Viatge a Galícia: un grup de
55 persones, que hem gaudit d'un paisatge i d'una
gastronomia excel·lents.
• Revetlla de Sant Joan, que
ja es va celebrar en el nou
Casal, amb la comoditat
que això representa, amb el
sopar i la tradicional coca,
regats amb cava i com a fi
de festa, el ball.
Els Campionats que hem
celebrat, en aquest període
són els següents:
• En el decurs del mes de
setembre, s'ha celebrat el
1r campionat de botifarra,
amb una gran participació
de parelles concursants.
• El dia 22 de setembre, es va
celebrar en el Pantà de
Sau, el 1r campionat de
pesca, també amb una gran
participació de pescadors.
• En el mes d'octubre, s'ha
organitzat el 1r campionat
d’escacs, en aquest cas ha
hagut una participació discreta de jugadors, però
amb un molt bon nivell.
En tots ells, els tres primers
guanyadors han rebut un
premi, i s'ha repartit un detall
per a cadascun dels participants. Gràcies a la promoció
d'aquests campionats, hem
pogut comprovar que hem

augmentat el número de socis
que ara vénen cada dia al
Casal.
Tal i com es va dir en la
publicació de l’última revista,
el viatge de tardor s'ha fet a
França, a la zona del Perigord,
famosa per les tòfones i per el
fetge d'oca, entre d'altres. En
aquest viatges érem un grup
de 40 persones. Aquest indret
de França, és d'una bellesa
fora del comú, amb els seus
pobles Medievals i les seves
grutes fantàstiques. Les nits
les vàrem passar al poble de
Rocamadur, penjat dalt d'una
roca, a l'Hotel del Castell,
famós per el Monestir de la
Verge negra, perquè molt
abans de les peregrinacions a
Lourdes, era la que més peregrins francesos rebia. Punt i

apart, mereix la gastronomia
de la zona, d'una qualitat de
luxe.
Quan rebeu aquesta revista ja
haurem fet les següents activitats:
• Un campionat de dòmino
per parelles, entre els dies 7
i 25 de novembre.
• Un campionat de billar,
durant el mes de desembre
ja anireu veient els cartells
en els Punts d'Informació
del Casal i de l'Ajuntament.
• El dia 5 de novembre es
celebrà la Festa de la
Castanyada, amb sopar,
panellets, força cava i ball
de fi de festa.
Teniu en compte que la
Loteria de Nadal, nominal per
als socis (sense recàrrec), s'ha
de recollir abans dels 15 de
desembre. El número per aquest sorteig és el: 34.255
Ben aviat, quan disposem
del projector i pantalla de
cinema a la sala d'audiovisuals del Casal, podrem gaudir de la projecció de les fotografies i DVD de totes les activitats que hem fet, així com de
pel·lícules i concerts.
La Junta del Casal i les
seves famílies us volen desitjar un feliç Nadal, molta salut,
feina per als fills i néts, i pau
en el 2012.
La Junta

casal d’avis font noguera
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El CF Sant Julià més viu que mai

El CF Sant Julià enceta una
nova temporada amb energies renovades i amb ganes
de seguir treballant en el
foment de l'activitat esportiva
al nostre poble, com durant
els darrers 79 anys. La feina
feta fins ara, ha possibilitat
que siguin 11 els equips que
enguany competiran a diverses categories del futbol
català. Des de l'escola de futbol fins als equips sènior,
aquest projecte no hauria
estat possible sense la implicació incondicional dels
entrenadors que, amb la seva
feina, fan possible que els
jugadors i jugadores del club
participin de l'activitat futbo-
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lística; una activitat que no
només té a veure amb l'esport
sinó que també ofereix la possibilitat d'adquirir valors com
el companyerisme, el treball
en equip, la disciplina i, com
no, la lluita per aconseguir un
objectiu comú.
El passat 16 d'octubre, es
va celebrar la presentació oficial dels equips del club.
L'acte va comptar amb la participació de prop de 200 persones vinculades al club,
amés de nombrosos familiars
que no es van voler perdre la
festa. És evident doncs que el
CF Sant Julià està més viu
que mai i que el relleu generacional necessari per tirar

endavant el projecte està
garantit. Durant l'acte, es va
homenatjar dos jugadors que
han deixat el club després
molts anys: l'Ivan Pladevall i
en Toni García. A ells dos,
moltes gràcies!

El futbol femení,
un valor a l'alça
De fa uns quants anys, hi ha
gent que treballa per consolidar el futbol femení al nostre
poble. La seva feina ha tingut
premi i, aquesta temporada,
el sènior femení que defensa
els colors del nostre club,
competirà a la primera territorial catalana; una categoria
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exigent que, de ben segur
obligarà les noies a donar el
màxim d'elles mateixes. De
forma merescuda, el CF Sant
Julià femení va rebre un
homenatge la passada festa
major. L'Ajuntament va voler
reconèixer el seu esforç per
aconseguir l'ascens i no va
dubtar a fer-ho en un acte
públic a la Plaça de Catalunya. Sincerament, esperem
que tinguin molta sort i que
els resultats els permetin
mantenir la categoria. A Sant
Julià, el futbol femení és un
valor a l'alça.

Un projecte de tots
L'esforç i implicació de jugadors, entrenadors, coordinadors i membres de la junta és
el que fa possible que el dia a
dia del club es desenvolupi
amb normalitat. Tot i així,
seria injust no reconèixer l'esforç econòmic que empreses i
particulars fan perquè l'activitat del CF Sant Julià es pugui
portar a terme. Tenint en
compte l'època que estem
vivint, és de justícia agrair-los
a tots la seva contribució i
recordar-los que si el nostre
club tira endavant és gràcies
a ells.

www.cfsantjulia.cat
el club al dia
Vivim en una societat en què
les noves tecnologies s'han
convertit en el principal mitjà
per a l'intercanvi d'informació. El CF Sant Julià fa temps
que ha fet una apostat en
aquest sentit i la nostra web
ha superat de llarg les 20.000
visites des que el 2008 va ser
renovada. La web del club
conté tota la informació relativa a l'activitat del CF Sant
Julià. Hi trobareu els calendaris, les classificacions, els
horaris dels partits i els resultats de cada cap de setmana.
A més, ofereix la possibilitat
de subscriure-s'hi i rebre al
correu electrònic de cadascú
les publicacions i actualitzacions que s'hi vagin fent.
De la mateixa manera, el CF
Sant Julià és al Facebook.
Comptem amb més de 550
amics que han participat en
sortejos de productes del
club i han rebut, de primera
mà, tota la informació relativa
al CF Sant Julià.

Fidels al club
Volem agrair especialment el
suport que ofereixen als

equips del club les persones
que, cada cap de setmana,
no dubten a venir al municipal
a mostrar quins són els seus
colors. Així com per als aficionats més veterans, volem
tenir un esment especial per a
una colla de joves orgullosos
de ser d'on són i de ser com
són. Han de saber que la seva
actitud és la que ens fa grans.
El futbol sense aficionats és
com jugar sense pilota. Els
demanem que no defalleixin i
que, independentment dels
resultats, segueixin animant
amb orgull el CF Sant Julià
allà on jugui. Ens agradaria
que sabessin com n'estem
d'agraïts del seu suport.

Adéu a l'Àngel
el Barber
No fa gaire que ens va deixar
l'Àngel Godayol “el Barber”.
No volem deixar passar l'oportunitat de tenir un record per a
ell. Si bé mai no va ser membre
de la junta, no va dubtar ni un
moment a donar un cop de mà
quan se li va demanar. La seva
vitalitat i ganes de col·laborar
ha de ser un exemple per a
tots. Àngel, vagis on vagis, que
tinguis un bon viatge!
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Actualitat del Club
El passat 6/11 va tenir lloc una marxa
de protesta per la C17 de ciclistes,
principalment d'Osona i el Ripollès,
per fer saber a través dels mitjans de
comunicació el fet que amb el desdoblament de la C17, s'ha creat una
barrera pels ciclistes des d'Orís cap a
Sant Quirze i al revés. No es pot travessar pel túnel de Sant Quirze. Podeu
veure informació sobre aquest fet a la
web www.cccalma.cat i escoltar les
declaracions d'un membre del club a
Catalunya Ràdio.
Segurament que pels no aficionats
a la bicicleta això no és més que una
anècdota, un fet sense massa
importància. Algú podria dir fins i tot,
ara que s'ha aconseguit el desdoblament fins a Ripoll, sempre han de sortir els que no els hi agrada el que s'ha
fet.
Ni una cosa ni l'altra, però sí que els
tècnics que han projectat el desdoblament no han mirat més enllà de la pròpia autovia i no han tingut sensibilitat
per tots els usuaris de la carretera i en especial
d'aquesta que és l'única via de comunicació
directa entre aquestes poblacions. Als nostres
representants polítics més propers, que han de
vetllar pel territori i les persones, ni els ha passat pel cap aquesta problemàtica, com esmenta el Sr. Francesc Homs en resposta enviada
als clubs.
És greu això? El que dèiem abans, tot
depèn de com t'afecti i la sensibilitat de cadascú sobre la qüestió. No sabem si aquesta protesta portarà enlloc, i més en els temps que
estem, però va bé per reflexionar sobre els
nostres hàbits a l'hora de desplaçar-nos.
Primer, quin ús fem del cotxe en el nostre dia a
dia. Heu parat a pensar si cal utilitzar-lo tant?
D’altre banda, quantes bicicletes tenim a casa
i que poc que serveixen. Creieu que les podem
utilitzar més?
Un parell d'exemples ens poden venir bé. Si
ens fixem en les hores d'entrada i sortida de
les escoles o bé les hores d'utilització del
pavelló o l'estiu a les piscines, veureu una
quantitat important de cotxes amunt i avall o
bé aparcats. Al mateix temps, compteu les
bicicletes i veureu que hi ha una desproporció
important.
L'altre el podem observar diàriament a Vic.
Ja sabeu per la premsa que l'Ajuntament ha
decidit eliminar el BiciVic pel poc ús que se'n

fa. No cal que entrem a valorar si era necessari aquest servei o no, però pels voltants de l'estació i la Universitat, no hi veus pràcticament
cap bicicleta i en canvi de cotxes n'hi ha per tot
arreu. És difícil aparcar per tota aquella zona.
Contrasta aquest fet amb el que passa en ciutats europees d'un mida similar a Vic o més
gran, en les quals tant al centre com a les estacions o en zones universitàries està ple d'aparcaments de bicis i hi són a pilots.
Des del CCCALMA de Sant Julià ens agradaria que la gent en general, els responsables
polítics i tècnics a tots nivells, ens plantegéssim
els beneficis que comporta la utilització de la
bicicleta i es tinguin presents al fer determinades actuacions. Es podria destacar: econòmic,
despesa mínima, ben al contrari del cotxe en
els petits desplaçaments (potser menges una
mica més després de l'esforç, cal controlar-se);
salut, els metges ens diuen que hem de caminar, moure'ns (potser millor ens ajuda a deixar
el tabac); ecològic, no gastem combustible fòssil, no emetem CO2, sense sorolls; esbarjo,
gaudim de la natura que tenim als voltants del
nostre poble. Possiblement tots vosaltres en
podeu trobar més.
Ah! I pels que els hi costa més, sempre hi ha
el recurs de la bicicleta amb el motoret elèctric,
que funciona molt bé. Al poble hi ha algun/a
amb molta experiència, els hi podem demanar.

15/12/11

17:46

Página 47

El patinatge
torna a
Sant Julià
El grup de patinatge que va
començar com una activitat
extraescolar més de l'escola
Bellpuig, des del setembre
d'enguany s'ha convertit en el
Club de patinatge artístic
Sant Julià de Vilatorta, inscrivint-se al registre d'Entitats
Esportives de Catalunya.
Actualment hi ha dotze
patinadores que entrenen
cada divendres a la tarda al
pavelló municipal amb dues
monitores, la Montse i la
Irene, però el propòsit és que
el club vagi creixent en nombre de socis. A més dels
entrenaments setmanals participem en diferents activitats
durant l'any, per exemple el
festival de Nadal, organitzat
pel Consell Esportiu d'Osona,
al pavelló d'esports de Vic o
un entrenament comú que es
va portar a terme el passat
novembre al pavelló del nostre poble i que va aplegar
patinadores d'altres clubs de
la comarca. També està previst participar en competicions.
El patinatge artístic és un
esport molt complert ja que
es treballen molts aspectes
de l'educació física com ara
la coordinació de moviments,
l'equilibri, el ritme, la col·locació postural, el treball d'equip, etc. És per això que des
d'aquí us animem a provar
gratuïtament dues classes i a
fer-vos socis del club per
poder-lo fer cada cop més
gran. Ens podeu trobar cada
divendres al pavelló municipal, d'un quart de sis a un
quart de vuit del vespre o a
l'adreça de correu
cpasjv@gmail.com.
Us hi esperem!
La junta

club de patinatge artístic sant julià de vilatorta
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El torneig de bàsquet més gran d'Europa
El 27è Torneig de Bàsquet
Unnim de Sant Julià de
Vilatorta s'ha disputat en 30
pistes de Sant Julià i
d'altres 15 poblacions més
d'Osona i de fora d'ella. 226
equips participants, només
superats pels 242 de l'any
anterior.
Com en els darrers anys,
han competit equips de diversos països europeus, i en
aquesta edició hem tingut la
novetat de la participació de
dos equips de la lliga universitària dels Estats Units:
Standford University (masculí)
i Boston University (femení).
També hi han participat, en
els partits de exhibició Nacex, els 3 ACB catalans (Barça, Penya i Manresa), i, enguany
també el CAI Zaragoza i el Bizcaia Bilbao
Basket.
Com ja sabeu, el torneig es completa amb
una sèrie d'activitats de bàsquet i de lleure.
De bàsquet: el clínic d'entrenadors (amb
Salva Maldonado), partit de bàsquet en cadira
de rodes, partit amb jugadors disminuïts psíquics, el trofeu Albert Tobal entre els cadets
del Jovetut i del Manresa i la Selecció Júnior
d'Osona. “L'All Stars” de dissabte a la nit, amb
els esperats concursos de triples Esclat i d'esmaixades Powerade, que van tornar a omplir el
Pavelló de Sant Julià de gom a gom.
I les típiques activitats de lleure que permeten que tothom pugui participar en elles de
forma gratuïta: pujada en els globus captius,

jocs infantils de Quiràlia, inflables, karaoke,
xocolatada i coca de la Crossandra, festa del
bàsquet a Untok, trenet entre les pistes de
Sant Julià. I pels jugadors del torneig, entrada
a les piscines municipals, que juntament amb
la zona village són els espais de trobada dels
participants del torneig.
A cavall entre les activitats de bàsquet i de
lleure, enguany, hem pogut gaudir de les cheerleaders del torneig, que van interpretar
magistralment diversos balls en determinades
estones del torneig.
I, juntament amb les cheerleaders, hem de
fer menció també, de la perfecta interpretació
dels himnes dels Estats Units i de Catalunya,
abans de determinats partits entre americans i
catalans, per part de la vilatortina Nuna.
Una altra de les novetats d'aquesta edició,
va ser la jornada inaugural de
dijous tarda i nit. Primerament
vam veure el partit entre les
jugadores de l'Universitat de
Boston i l'Uni-Girona. Va ser
un partit amb molta emoció
fins al final i que va acabar
amb la victòria de les catalanes per 57-55, amb una cistella a l'últim segon.
Després del partit, vam
poder presenciar els exercicis
que a peu de pista que van
realitzar els més de 100 àrbitres que participen en l'estage
de pre-temporada que té lloc
durant el nostre torneig.
La final sènior màsculina
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ha estat disputada pel Quart i
l'Argentona, amb victòria del Quart
per 33-32. La femenina l'ha guanyat
l'Hispano Canyelles (Barcelona) a
les Kiwis (Torelló) per 46-44.
Hem de destacar les victòries
dels equips de Sant Julià: "Versat"
(sènior masculí veterans no federats) i "The Wailers" (sènior femení
no federat). També hem de fer menció de la categoria de Molt petits
(més petits que pre-mini bàsquet!)
disputada pel "CE Vilatorta" i
"'ABSJV", amb fills d'organitzadors
i voluntaris del torneig.
Podeu trobar els resultats, classificacions i altra informació del torneig a www.basquetsantjulia.com
Un any més hem de felicitar a
tots els organitzadors i voluntaris
(més de 120) perque gràcies a la
seva desinteressada feina és possible la realització del torneig en totes
i cada una de les seves parcel·les. I
dir-vos, de nou, que esteu convidats a participar en el 28è torneig
de la manera que més us convingui, ja sigui com a jugador, voluntari o públic.
Reserveu els dies 31 d'agost i 1 i
2 de setembre de 2012!

associació de bàsquet sant julià
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Joan Aragó
Cap de premsa
Torneig Bàsquet UNNIM
Sant Julià de Vilatorta
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Per Concep Tort

Pobles d'Osona 3a part
St. Vicens T.

Sora

Sta. Cecília V.

Taradell

Sta. Eugènia B.

Tavertet

Sta. Eulàlia R.

Tavèrnoles

Sta. Maria Besora

Tona

Sta. Maria Corcó

Torelló

Seva

Vic

Sobremunt

Vilanova de Sau

entreteniments
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Llar d’infants
municipal Patuleia

Escola Bellpuig

Cercles sensorials

A l'escola Bellpuig cada any escollim un tema
de curs on tots hi participem. “L'hort ecològic”
és el tema d'enguany.
Tenim com a objectius: utilitzar l'hort com a
eina didàctica i com a eix transversal del currículum dels alumnes, adquirir nous coneixements amb un aprenentatge significatiu, dissenyar l'espai, mantenir i recollir les verdures
que plantem i dinamitzar tots els alumnes de
l'escola en un projecte comú.
Fins ara, es feien càrrec de l'hort els alumnes i mestres d'educació infantil. També hi
col·laborava l'avi d'uns nens de l'escola.
Tanmateix, l'hort no es conreava tot l'any,
només durant el període escolar, i per tant, no
se'n treia tot el rendiment possible. Cal apostar
per millorar el cultiu de l'hort i és per això que
aquest curs hi acudeixen sistemàticament tots
els cursos de l'escola. La responsabilitat de
tenir-ne cura és de tots. Comptem amb la
col·laboració de la Fundació Projecte i Vida,
que aposta per la inserció social de joves en
risc d'exclusió, donant-los el càrrec de gestors
d'horts. Aquests preparen el terreny, tenen
cura de l'hort tot l'any i ens proporcionen
recursos i activitats per portar a terme amb els
alumnes de totes les edats.
Per crear aquest hort ens hem basat en el
mètode de Gaspar Caballero de Segovia
www.culturadecamp.net. Aquest mètode, dóna
pautes de com fer les “parades en crestall”, les
famílies botàniques i la rotació dels conreus, així
com el calendari de plantació d'unes verdures o
d'unes altres segons l'època de l'any.
A cada curs se li ha assignat una o més verdures de temporada que s'han plantat i es
plantaran a l'hort i sobre les quals realitzaran
sortides pedagògiques i diferents treballs lingüístics, plàstics i de recerca i selecció de la
informació.
L'hort és un espai comú sobre el que tots i
totes tenim una responsabilitat compartida. No
ens falten les ganes, ni ens manca il·lusió ni
entusiasme per veure créixer tot el que hem
plantat. Més endavant, a mida que les anem
collint, aquestes verdures s'aniran introduint al
menú del menjador de l'escola.
Us convidem a mirar el pati d'educació
infantil, que és el lloc on tenim l'hort, perquè
n'observeu el creixement de les verdures i els
treballs de manteniment que porten a terme els
nostres alumnes amb la col·laboració de la
Fundació Projecte i Vida.

Hola vilatortins i vilatortines!
La Llar d'Infants Patuleia ha engegat el seu
desè any amb moltes ganes, noves propostes
didàctiques i alguna sorpresa que ja s'anirà
desvetllant al llarg del curs.
Una de les noves propostes destinades als
infants de la classe dels Estels (de 0-1 any) es
basa en uns mòbils sensorials. L'activitat consisteix en diversos cercles penjats del sostre
folrats de diferents materials, que ofereixen
diferents possibilitats de textures als més
menuts. Algunes de les textures són: vellut,
plàstic de bombolles, roba de sac, suro, feltre,
paper de plata, i altres tipus de superfícies
(rugosa, llisa, peluda, ondulada, etc.).
Tot i que l'activitat es basa en la experiència
sensorial del tacte, també ofereix característiques visuals molt llampants i estimulants per
als infants. A més, aquesta proposta també
s'adapta a les necessitats de cada nen/a, és a
dir, els cercles es poden col·locar a diferents
alçades, depenent de la posició postural (estirat, assegut o dret).
Els cercles sensorials es van renovant al
llarg del curs per tal d'encuriosir als nens i potenciar-ne el seu interès.
Esperem que us hagi sigut de gran interès i
que ho podeu dur a terme a casa amb els
petits de la família. Aprofitem per desitjar-vos
un bon Nadal i unes bones festes! Si entreu al
youtube i cerqueu “pessebre vivent Patuleia”
visualitzareu la primera sorpresa d'aquest curs!

L'hort de l'escola Bellpuig
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Alumnes d'educació infantil arrencant
males herbes de l'hort.

Alumnes de cicle mitjà regant.

Alumnes de cicle inicial plantant
escaroles.

Alumnes de cicle superior plantant
cebes.

The black car
Quan era petit tenia por de
l'home del sac. L'home del sac
et deia no sé què, et feia anar
amb ell no sé com, i així que et
podia agafar… se't ficava al
sac i ja no tornaves mai més a
casa teva. Terrible! Ara als
més petits se'ls diu que no s'acostin massa als desconeguts,
sobretot si són d'aquells que

ensenyen un caramel des de
la finestreta d'un cotxe amb
vidres tintats, si porten ulleres
fosques i si van vestits amb
americanes de color negre.
Mala espina aquesta pinta! Em
sembla que pel nostre poble
en corre un d'aquests cotxes.
Sí, n'estic segur. L'altre dia,
mentre jugàvem al patí, algú

xutà la pilota tan fort que va
anar a parar al carrer. La pilota
encara no havia fet el segon
bot que un cotxe negre s'aturà,
obrí la porta i ens pispà la
pilota de la classe. Adéu pilota,
adéu! Sort que cap nen no va
anar a buscar-la, que llavors
ens haguéssim quedat sense
criatura i sense pilota!
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AMPA Bellpuig
Festa de final de curs
Un any més el festival de final de curs
va estar ple de colors, música i ball tot
representant el que va ser el bloc
temàtic del curs: les quatre estacions.
Les mestres van desplegar tota la
seva creativitat i el resultat és un festival esplèndid on gaudim petits i grans.
Després ens vam emocionar amb
la graduació dels de 6è, sempre un
acte on les emocions se'ns mouen a
tots i ens vam continuar emocionant
amb un somriure amb la benvinguda
dels més petits i les seves famílies. Els
alumnes de 6è van ser els amfitrions i
van obsequiar als nouvinguts amb un
got de nanses de colors on hi havia el
nom de cada alumne imprès.
Va arribar l'hora del sopar a càrrec
de l'empresa que ens gestiona el
menjador de l'escola Ecomenja i ens
vam llepar els dits amb la deliciosa
fideuà.
I per acabar-ho d'arrodonir vam
tenir música en directe del grup multigeneracional, roquer, súper marxós
The Thursday Band. Ens van fer
moure l'esquelet i endinsar-nos en la
nit d'estiu mestres, alumnes i pares.
Una festa completa que afavoreix la
relació i convivència entre tots els que
en formem part.

Extraescolars

54

Aquest curs hi ha hagut alguns canvis
en les activitats extraescolars. Les
activitats extraescolars que es feien al
migdia pels alumnes d'Infantil es fan a
dos quarts de cinc de la tarda a causa
de la supressió de la sisena hora.
Hem inclòs l'Anglès a P3 per petició de les famílies i Escacs és el segon
curs consecutiu que, malauradament,
no es pot dur a terme per falta d'un
mínim d'alumnes.
La Natació pels tres cursos
d'Infantil es durà a terme durant el tercer trimestre de curs.
Després de dos cursos i gràcies,
en part, a l'equip del Bellpuig l'activitat de Patinatge ha passat a ser un
Club Federat i actualment es gestiona, com a tal, al pavelló municipal.
Molta sort!
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L'Espai Natural
Guilleries - Savassona
El dia 14 d’octubre, per sisè
any consecutiu, de la mateixa
manera que ja s'havia fet en
anteriors cursos, els alumnes
de cinquè de primària de les
escoles del nostre poble (El
Roser i el Bellpuig) van participar del programa escolar
“Viu el Parc” a les GuilleriesSavassona, juntament amb
les escoles dels municipis de
Folgueroles i Vilanova de Sau.
L'activitat és finançada i
programada per la Diputació
de Barcelona, a través de
l'empresa Aprèn, Serveis Ambientals.
A través del joc van descobrir una mica més aquest
entorn tan bonic i proper.
En primer lloc, els van presentar l'Espai Natural de les
Guilleries-Savassona amb el
suport audiovisual d'un PowerPoint. D'aquesta manera
van fer un repàs d' aquest espai protegit des de la Prehistòria fins l'actualitat.
Seguidament van fer una
caminada per l'entorn de Sant
Feliuet, amb un propòsit eminentment lúdic. Realitzaren
una gimcana per diferents pistes on havien de superar, amb
èxit, tot un conjunt de proves

fins al final del recorregut.
A les dues van gaudir d'un
dinar de germanor (amb totes
les escoles assistents) i després
de visitar l'ermita de Sant
Feliuet van fer cap als autocars
per iniciar el viatge de retorn a

l'escola. Va ser un dia molt
idoni per treballar de la convivència i adquirir coneixements nous.
Els va agradar molt. Esperem repetir aquesta experiència el curs vinent.
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La festa de les àvies i
els avis va ser molt lluïda
En motiu del Dia Internacional de la gent gran,
el dia 7 d'octubre vàrem fer protagonistes d'aquesta Diada a les àvies i els avis dels nostres
infants.
Avui dia hi ha una gran quantitat d'avis i d'àvies que treballen de manera desinteressada i
molt enriquidora i que la seva ajuda és molt
valuosa per a les famílies en la difícil conciliació de la vida laboral i familiar. “Als carrers dels
nostres pobles i ciutats i als mitjans de transport, així com a les portes de les escoles,
veiem sovint molts nens i nenes amb les seves
carteres escolars donant la mà a l'avi o a l'àvia.”.
Què bonic és sentir una conversa entre un
avi i un nét, a la sortida de l'escola, per exemple; parar atenció en les explicacions del nen
sobre qualsevol cosa que ha descobert aquell
dia i fixar-te amb la paciència amb què l'escolta l'avi, i si a més, pots sentir els comentaris
que aquest l'hi fa, valent-se de la seva experiència per tal d'ajudar-lo a entendre millor allò
que és nou per a ell, restes bocabadat.
Ser avi és un gran do de Déu, i exercir d'avi,
dóna molta felicitat. Generalment, els néts
s'entenen molt bé amb els avis i entre ells s'estableix una relació especial d'estimació que
enriqueix tant els néts com als avis i moltes
vegades passen més temps amb els néts que
el que varen dedicar als seus fills, perquè ara
disposen de temps i abans havien d'estar pendents del treball i de la casa.
És per aquests motius i molts i molts d'altres que els vàrem voler dedicar un dia.
De bon matí, a la Llar d'infants, ja van
comptar amb la col·laboració de l'avi de
L'Oleguer i en Lluc, el Sr. Josep Macias, i dels
avis d'en Gerard, en Xavier i l'Albert, el Sr.
Paco Torras i la Sra. Teresa Boixeda.
El Sr. Josep els va fer una petita demostració musical tocant el saxòfon; al principi els

nens i nenes es varen espantar una mica, però
després la curiositat per aquest instrument els
va animar a explorar-lo.
La Sra. Teresa, aprofitant que estàvem treballant la tardor, els va explicar el conte del
bolet i la varen escoltar atentament i amb molt
silenci. Posteriorment, el Sr. Paco els va cantar
una cançó de mímica i tots es varen animar a
participar-hi. Moltíssimes gràcies a tots!
Finalitzaren la celebració fent un tastet de la
xocolata desfeta que, la Sres. Pura, Mercè, Ma
Àngels i Paquita (les nostres cuineres) havien
preparat per a tota l'escola i ens en llepàrem
els dits!!!
A la tarda, a la capella del Col·legi, vam
poder comptar amb la presència de gairebé
250 avis que van venir a gaudir d'aquesta
bonica festa carregada d'emocions.
Amb molta atenció van començar escoltant
un ampli repertori de cançons interpretades
pels néts, des de P3 a 4t d'ESO.
Posteriorment al concert, el Patronat va
obsequiar a “l'àvia i l'avi de més edat” i a “l'àvia i l'avi més jove” (d'acord amb les dates
comunicades a l'escola en les butlletes d'inscripció). El Sr. Miquel Vila (avi d'en Ferran de 4t
d'ESO) i la Sra. Carme Arumí, (àvia de la Núria
de 2n d'ESO), nascuts tots dos l'any 1925, són
els de més edat i se'ls va obsequiar amb un
foulard i un bastó de passeig. De la mateixa
manera, no vam volem treure mèrit als avis
més joves, la Sra Dany Barrueta (àvia de l'Aleix
de P5 i de l’Anaïs de 2n d'EP), nascuda l'any
1972, i el Sr. Joan Alsina (avi de la Bruna de P4
i l’Àlex de 2n d'EP i), nascut l'any 1958, que
també van rebre un foulard i un bastó de passeig.
Com a cloenda, tots els avis i àvies van gaudir d'un berenar de germanor al Pati de Vidre
de l'escola servit pels alumnes de 4t d'ESO.
Per molts anys les àvies i avis puguin venir
a celebrar-ho i tant de bo l'any vinent puguem
ser encara molts més!
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La castanyada
Aquest mes de novembre a l'escola hem celebrat la castanyada, una tradició que ens arriba
quan la tardor ja és ben entrada i que tots
esperem cada any amb molta il·lusió. Enguany
però, des dels més petits fins als més grans,
van participar activament en una gimcana
organitzada pels alumnes de 4t d'ESO que
consistia en fer tot un seguit de proves distribuïdes per diferents espais del col·legi. Una
vegada finalitzada, tothom va poder assaborir
amb molt delit les castanyes acabades de
torrar. Així, amb l'ajuda i participació de tots, i
quan el temps ens ho va permetre... vàrem
passar junts una molt bona tarda.
Fins la pròxima!

Concurs “Ho saps?”
Si responeu correctament les 3 preguntes podreu
guanyar un TORTELL DE REIS.
1. Amb quins pobles limita el nostre terme municipal?
2. Quin és el cim més alt del terme i quina alçada
té?
3. Quants quilòmetres quadrats té el terme municipal?
Deixeu les respostes a la bústia de l'Ajuntament fins
a les 3 de la tarda del dimarts 28 de desembre. Si no
voleu retallar la revista, podeu fer-ne una fotocòpia o
apuntar les dades en un full a part.
Entre tots els encertants se sortejarà un Tortell de
Reis per gentilesa de la Pastisseria Crossandra.
El sorteig es farà el dia 29 de desembre a la tarda,
durant la recollida de cartes del Patge Reial.
Butlleta per a participar al concurs
Respostes a les preguntes del concurs
“Ho saps?” de la revista Vilatorta Nadal 2011
1.

………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………………………………

Dades del concursant:
Nom i cognoms

…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Edat………… Telèfon
Adreça

………………………………………….……………

………………………………………………………………………………

Respostes del número passat

concurs
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1.- Qui va ser l'arquitecte del parc de
les Set Fonts: Miquel Pallàs
2.- Quin any va ser inaugurat el pavelló
de Sant Julià: l’any 2006
3.- A quin número del carrer viu Sant
Roc: al 30 (Can Pauleta)
4.- De quin estil arquitectònic és l'església de Santa Maria de Vilalleons:
Romànic
5.- A quin Sant està dedicada l'ermita
situada a l'Albareda: a Sant Roc
En el concurs anterior hi van participar
18 persones, i el guanyador va ser: Oriol
Vilamala Soler. Felicitats!

Carrer de Núria, 12
Tel. 93 888 77 51
SANT JULIÀ
DE VILATORTA
Rambla Hospital, 30
Tel. 93 885 17 09
VIC
Carrer de Santiago
Ramon i Cajal, 50
Pol. Ind. Mas
d’en Prat
(Darrere el
Decathlon)
Tel. 93 886 97 51
VIC
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

C. Pare Manuel Cazador, 1r 2a
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

FUSTERIA
MORERA
Joan Morera Vilamala
C. Jesús, 8
Tels. 93 812 24 13 - 689 92 24 74
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Ausa
gel s.l.
Aliments congelats

RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA
58

Distribuïdors de:

-

Gelats
Congelats
Postres
Marisc viu

Av. Ntra. Sra. de Montserrat, 34 B
Tel. 93 888 70 90 - Fax 93 888 81 36
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Beca de recerca
Vilatorta-Vilalleons
2012-2013
L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta convoca la
primera edició de la Beca de Recerca VilatortaVilalleons. Aquesta beca, de caràcter biennal, té
com a objectiu el foment de la recerca en els
camps cultural, històric, artístic, social, lingüístic,
geogràfic, cientific, etc, en l'àmbit del municipi de
Sant Julià de Vilatorta.
El Ple va aprovar-ne les bases el 10 de novembre
de 2011 i es poden consultar a la pàgina web de
l'Ajuntament www.santjuliavilatorta.org.
- La Beca està dotata en 2.500€.
- S'hi pot optar de forma individual o col·lectiva.
- El termini de presentació s'acaba el dia 15 de
març de 2012.
- El veredicte es farà públic en el transcurs de la
IV edició de la Fira del Tupí (19 i 20 de maig de
2012) i es publicarà a la revista Vilatorta de la
Festa Major.
- El jurat estarà format per persones vinculades
als àmbits descrits.
- El termini per realitzar el treball és de dos anys.

Però Nadal ens ha pintat el rostre
amb un vermell precís i decidit,
i ens dóna un sentiment de llar, de sostre,
de terra, de nissaga i d’esperit.
Fragment del Cant final del Poema de Nadal
de Josep M. de Sagarra

La revista Vilatorta
us desitja
Bon Nadal

crèdits
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