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Reneixo de nou
Avui arribo al número 60 i el proper Nadal faré 20 anys. Al
llarg de la meva curta vida he passat per diverses etapes:
la primera, del núm. 0 a l'11 (del desembre de 1991 a
l'abril de 1995), editada per l'Ajuntament; la segona, del
núm. 12 al 40 (de la tardor de 1995 al Nadal de 2004), editada pel Patronat de Cultura; i la tercera, del núm. 41 al 59
(de Pasqua de 2005 a la Pasqua de 2011), editada per la
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Sota el mateix recer,
amb aquest número inicio una nova etapa perquè crec
que per mantenir l'interès m'haig d'anar modificant,
actualitzant i posant al dia. Ara que em teniu a les mans ja
podeu albirar alguns canvis: la capçalera, la portada, la
tipografia, el disseny, el paper... Cal que repensi el meu
objectiu: he d'informar dels esdeveniments i l'activitat del
poble, però sobretot, de tot allò que es faci o es decideixi
des de l'Ajuntament, amb rigor i transparència. Vull seguir
comptant amb la participació de totes les persones que
col·laboren amb mi o hi han col·laborat alguna vegada i
vull obrir les meves pàgines a noves propostes i incorporacions. La vostra participació és clau per sentir-me una
revista útil, viva i atractiva. Penseu una cosa: sóc feta de
paper i el paper no morirà mai.
Vull donar les gràcies a tots els qui heu fet possible la
meva longevitat: als qui heu donat sentit als meus fulls
amb escrits, dibuixos, pintures i fotografies; als qui amb el
vostre anunci ajudeu a mantenir-me; als lectors que m'obriu de pàgines, em devoreu amb la vista i us dono el plaer
de la lectura; als crítics que m'heu deixat verda; als qui em
fan renèixer en cada número, des d'una freda pantalla
d'ordinador i després em pareixen de nou convertida en
1.400 exemplars, als qui em traginen amunt i avall per durme a casa vostra, als qui....
A tots, moltíssimes gràcies.
Vilatorta, la revista
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A tota la gent de
Sant Julià de Vilatorta i de Vilalleons
En escriure aquestes línies porto tot just tres setmanes encapçalant l'alcaldia del nostre poble. I em serà
difícil transmetre totes les sensacions que han embolcallat aquest començament. Un inici que ha estat
frenètic: l'Homenatge a la vellesa, la vinguda de la
consellera d'Educació al final de curs emotiu del
col·legi del Roser, la recepció a l'Ajuntament pels
alumnes de 3r i 4t de l'escola Bellpuig per haver guanyat el premi Baldiri Reixach... I que m'ha servit per
comprovar una vegada més que el nostre poble té un
teixit social viu, que hem de saber agombolar, perquè
és aquí on es forma el jovent que ha de construir el
nostre futur. En tot cas, en l'equip de govern que hem
perfilat es respira sobretot il·lusió. Molta il·lusió.
I molta responsabilitat.
Tenim per davant molta feina i moltes ganes de
fer-la, però també hem de ser conscients de les limitacions que ens trobarem aquesta legislatura.
D'entrada, amb els primers contactes amb Generalitat
de Catalunya el problema pressupostari és el primer
que queda sobre la taula. I això, tot i que dificulta els
grans projectes que tenim pendents, com l'accés a la
zona industrial des de l'Eix Transversal o l'obertura del
Centre de dia per a la gent gran, també ens recorda
que no podem desatendre el dia a dia del poble: el
manteniment dels nostres carrers i voreres, la promoció dels serveis a les persones que dóna el nostre
Ajuntament, l'aplicació assenyada de les normes legislatives que tots hem
de respectar...
En la passada campanya electoral us demanàvem un govern fort. I ens
l'heu donat. Tenim una majoria absoluta que si la sabem administrar sàviament ens ha de permetre treballar fort pel nostre poble, per tots els seus
habitants sense excepció, pels que ens van votar i pels que no. I que un cop
preses les decisions que creguem més beneficioses per a tothom, ens permetrà aplicar-les sense vacil·lacions.
Però tots coneixeu el meu tarannà i el del meu equip. I crec que la confiança que ens heu donat en part és perquè reclameu una actitud dialogant
del vostre Ajuntament. És per això que el meu grup i jo hem decidit oferir responsabilitat de govern a altres regidors encara que no siguin del nostre partit: en Marc Vilarrasa en la cartera d'Actes i festes i Lluís Vilalta en la de cultura. I ho fem perquè crec que poden portar amb diligència aquestes àrees
que els hi encomanem. I perquè entenen que aquesta mà estesa té la condició de mantenir un govern cohesionat i sense fissures a l'Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta. Tenen la meva plena confiança.
Per acabar, només dir-vos que tots els regidors i jo mateix ens posem a
la vostra disposició, atenent-vos personalment o al correu electrònic
st.juliav@diba.cat, una nova via per comunicar-vos amb el vostre
Ajuntament. Mentrestant, fruïu d'aquest estiu i especialment de la Festa
Major que us presentem en aquest nou número de Vilatorta. Que la gaudiu!
Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
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ELECCIONS MUNICIPALS 2011

Joan Carles Rodríguez, nou alcalde
de Sant Julià de Vilatorta
Les eleccions municipals del passat 22 de
maig han donat la majoria absoluta a la candidatura Acord per Vilatorta i Vilalleons Acord Municipal (AVV-AM) i Joan Carles
Rodríguez, que encapçalava aquesta
candidatura, ha estat proclamant nou alcalde de Sant Julià de Vilatorta en substitució
de Joan Rosell, que va decidir no presentarse a les eleccions. Joan Rosell ha estat
alcalde durant els darrers 16 anys. Aquestes
eleccions han suposat un canvi considerable a l'Ajuntament: Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord Municipal (3 ERC i 2 independents) passa de 5 a 6 regidors. Convergència i Unió (CiU) en perd 2 i passa de 6 a 4
regidors i per primer cop Solidaritat Catalana per la Independència (SI) entra a
l'Ajuntament amb 1 regidor. Aquestes han
estat les eleccions de la novena legislatura
des del restabliment de la democràcia, i
Joan Carles Rodríguez s'ha convertit en el
cinquè alcalde d'aquest període i en el 39è
de la història documentada del nostre municipi.

Els resultats
Cens electoral

2.264

Votants

1.562 68,99

Abstencions
Vots
Percentatge
Regidors

AVV-AM

CiU

SI

PM

779

505

172

31

50,78 %

32,92 %

11,21 %

2,02 %

6

4

1

0

%

702 31,01

Vots nuls

28

1,79

Vots en blanc

47

3,06

Cinc que entren, sis que es queden
i cinc que surten

4

Els cinc regidors que s'estrenen en la configuració de nou Ajuntament són: Santi Garolera
(AVV-AM), Adelaida Costa (AVV-AM), Trini
Subirana (AVV-AM), Marc Vilarrasa (CiU) i Lluís
Vilalta (SI).
Els sis regidors que continuen són: Joan
Carles Rodriguez (AVV-AM), Josep Company

(AVV-AM), Jaume Vilella (abans IVV-EPM i ara
AVV-AM), Feliu Puigbò (CiU), Jaume Miravet
(CiU) i Carme Sala (CiU).
Els cinc regidors que deixen el càrrec són:
Joan Rosell (CiU), Eduard Mimoso CiU), Anna
M. Rifà (CiU), Judit Serra (ERC) i Joan Morera
(IVV-EPM).
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La Constitució del nou Ajuntament
La constitució del nou Ajuntament es va fer el passat 11
de juny al Saló Catalunya,
amb l'assistència dels 11
regidors electes. En primer
lloc els regidors van lliurar les
respectives credencials a la
secretària de la Corporació.
Seguint el protocol establert
es va designar la mesa d'edat
formada per Trini Subirana i
Adelaida Costa (regidors de
major i menor edat). Per tal
d'adquirir la plena condició
de regidor s'havia de jurar o
pometre complir amb les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució. Tots els
regidors ho prometeren per
imperatiu legal, a excepció de
Lluís Vilalta -candidat electe
de SI- que per imperatiu legal
va prometre respectar la
Constitució del Regne d'Espanya i l'Estatut de Catalunya

amb l'objectiu de derogar-los
per la Constitució de l'Estat
Independent de la Nació
Catalana. Una vegada constituida la corporació es va passar a fer l'elecció de l'alcalde
entre els candidats que
encapçalaven les tres llistes
electorals.
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El resultat de la votació va
donar 8 vots a Joan Carles
Rodríguez i 3 abstencions.
Amb aquests resultats va ser
investit alcalde Joan Carles
Rodríguez que va rebre la
vara d'alcalde de mans de
Joan Rosell, alcalde sortint.

L'Ajuntament en ple

Un govern heterogeni

Els onze regidors que formen la corporació
municipal per la legislatura 2011-2015 són:
AVV-AM Joan Carles Rodriguez i Casadevall
Santi Garolera i Comas
Jaume Vilella i Ramoneda
Adelaida Costa i Canadell
Trini Subirana i Arumí
Josep Company i Sala
CiU Feliu Puigbò i Coll
Jaume Miravet i Peris
M. Carme Sala i Vila
Marc Vilarrasa i Codinach
SI Lluís Vilalta i Vivet

És la primera vegada que l'equip de govern
del nostre poble està integrat per representants de tots els partits que formen
l'Ajuntament (AVV-AM, CiU i SI). Si bé en passades legislatures es produiren pactes per
assegurar-se la majoria absoluta en l'elecció
de l'alcalde, o bé pactes de col·laboració
entre dues forces polítiques, mai s'havia
aconseguit una unitat heterogènia com la que
s'ha produit en el nou equip de govern gràcies
a la voluntat d'entesa i ganes de treballar
d'AVV-AM, SI i un dels membres de CiU, que
preval per sobre d'interessos partidistes.
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El cartipàs municipal
El repartiment de les funcions de cada regidor de l'equip de govern és el següent:
Regidor

Regidories

Joan Carles Rodríguez -alcalde-

Governació, hisenda i participació ciutadana

Santi Garolera

Urbanisme i serveis

Jaume Vilella

Educació i medi ambient

Adelaida Costa

Vilalleons, joventut i noves tecnologies

Trini Subirana

Benestar social i salut

Josep Company

Esports, turisme i promoció econòmica

Marc Vilarrasa

Actes i festes

Lluís Vilalta

Cultura

Així mateix Josep Company, Santi Garolera i Jaume Vilella han estat designats primer, segon i tercer tinents d'alcalde respectivament.

Els representants als òrgans col·legiats
L'Ajuntament com a ens local té representació en diversos organismes. Aquestes representacions
són delegades als regidors en funció del seu àmbit. Es nomenen titulars (T) i, si s'escau, els seus
substituts (S).

6

Organ

Representants de l’Ajuntament

Consell Escolar de l’escola Bellpuig
Consell Escolar Municipal

Jaume Vilella (T) Adelaida Costa (S)
Jaume Vilella, Adelaida Costa, Lluís Vilalta
i Carme Sala

Consell de Participació de la
llar d'infants municipal
Unitat Bàsica
d'Assistència Social Primària
Consorci d'Osona dels serveis socials
Comissió paritària de l'Aula de cultura
Consorci de l'Espai Natural
Guilleries-Savassona
Associació de Defensa
Forestal Portal de les Guilleries
Consorci de Turisme
Vall de Sau-Collsacabra
Consell Esportiu d'Osona
LOCALRET
ADICO
Junta de Compensació de Campsalarga
Comissió de seguiment del conveni
amb l'Agència Catalana de l'Habitatge
Aula associada a l'Escola
de Música de Vic
Associació de disminuïts
físics d'Osona ADFO
Agència de Protecció de la Salut
Agència de l'Energia d'Osona

Jaume Vilella
Trini Subirana (T) Jaume Vilella (S)
Trini Subirana
Lluís Vilalta (T) Joan Carles Rodríguez (S)
Joan Carles i Jaume Vilella
Jaume Vilella (T) Santi Garolera (S)
Josep Company
Josep Company
Adelaida Costa
Adelaida Costa (T) Joan Carles Rodríguez (S)
Santi Garolera
Trini Subirana i Santi Garolera
Jaume Vilella
Trini Subirana i Santi Garolera
Trini Subirana i Jaume Vilella
Santi Garolera
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Les primeres paraules dels caps de llista
En l’acte de constitució del nou Ajuntament van prendre la paraula els representants dels
tres grups polítics de l’ajuntament.
Lluís Vilalta, representant de
Solidaritat Catalana per la
Independència va agrair en primer lloc a tots els vilatortins la
bona participació en la jornada
electoral, sobretot tenint en
compte l'actual desafecció
política. Va felicitar al nou
alcalde i a tots els membres de
la candidatura que ha guanyat
clarament
les
eleccions.
També va mostrar un reconeixement a Joan Rosell i al seu
equip de govern per la seva
dedicació al poble durant 16
anys. Va donar les gràcies a
totes les persones que els van
fer confiança, i que es posen a
disposició de l'equip de
govern, defensant el seu ideari
per impulsar la participació
ciutadana, la regeneració política, la independència de
Catalunya, i la recuperació dels
valors històrics de la societat.
Va manifestar que vol un
ajuntament on tots els regidors
treballin, i que es compti amb
les aportacions de tothom perquè farà falta imaginació atesa
la situació econòmica actual.
També va dir que cal que el
poble creixi molt més encara,
però no amb quantitat sinó
amb qualitat, per ser una gran
poble, no un poble gran. Va
acabar la seva intervenció
repetint les paraules de l'última
estrofa de la sardana “Som
vilatortins”: “L'estimem perquè
és ben nostre, visca doncs
Sant Julià!“

Joan Carles Rodríguez, nou alcalde de Sant Julià de Vilatorta
i Vilalleons, es va adreçar als assistents amb una reflexió sobre
el significat de la vara que li ha transmès l'anterior l'alcalde, va
dir que no és d'ostentació, ni de poder, i que únicament simbolitza les facultats d'autoritat que li han conferit els vots dels
veïns. Va continuar dient que el càrrec l'honora i que espera
estar a l'alçada i va tenir un record pels alcaldes que l'han precedit: Josep Pallàs (alcalde els anys1870-1872), Manel Suñé
(1916-1918), Ramon Victori i Arumí (1920-1922), Miquel Pallàs
i Sala (1923-1924, 1934-1936), Josep Junoy (1936-1939), doctor Sanmartí (1965-1974) i alcaldes en l'època democràtica:
Joan Salvans, Lluís Fiter, Albert Tobal i Joan Rosell. Durant el
discurs va tenir un emotiu record del seu avi, Joan Rodríguez
Arcusa, treballador d'aquest ajuntament durant molts anys.
Sobre el poble, va llegir l'article de Joseph Salarich, publicat l'any 1887 al setmanari local “Plana de Vic”: “Son aspecte
es de lo més seductor; se veuhen á un y altre costat hermosas
fondaladas, valls fertilíssimas entre las quals corre l'aygua fresca y transparent d'ajogassats rierons y pel demunt de las verdas i espessas copas dels arbres se descobreixen montanyas
allá al lluny, y, més prop, serrats i comas rumbejant sos vestits
d'esmeragda y espolsant suaument l'ufanosa cabellera que
sos hermosos boschs li donan.”
Va continuar el seu parlament dient que l'alcaldia és un acte
de responsabilitat, de fe en el poble i va assegurar que governarà el màxim de bé demanant que tothom gaudeixi de les
coses bones i es sigui comprensiu per les dolentes.
Va manifestar que els projectes d'aquesta legislatura son el
funcionament del centre de dia i l'accés a l'eix transversal des
de la zona industrial, i s'hi han d'afegir les del dia a dia. També
va dir que a l'ajuntament es produiran alguns canvis, en aquest
sentit va concretar que els serveis tècnics municipals no
comptaran amb l'arquitecte que durant aquests darrers setze
anys hi ha treballat, i té unes paraules d'agraïment per al senyor Josep Arimany per la seva dedicació.
Va acabar el seu discurs amb agraïments a totes les persones
del seu grup, als seus pares, a les seves germanes, i a la família,
i molt especialment especial a l'Anna, la seva esposa, i als seus
fills pel suport que li han donat. Com a punt i final va cridar: Visca
Sant Julià! Visca Catalunya lliure!

Feliu Puigbò, representant de
Convergència i Unió es va dirigir als assistents felicitant al
nou alcalde i al seu equip, i va
dir que ara els toca estar a l'altre costat de la taula, però en
definitiva a la mateixa taula:
treballant pel poble.

En el ple de delegacions es va acordar les retribucions que
rebran els regidors i l’alcalde. El sou brut dels regidors de l’equip de govern en situació laboral serà de 6.996€/any, amb una
dedicació mínima de 10h/setmanals. El sou brut de l’alcalde
serà de 28.734,72€/any, amb una dedicació de 35 h/setmanals.
per la resta de regidors s’estableix un import de 35€ per
assistència als plens. Aquesta retribucions segueixen els
barem fixats per l’ACM.
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3a Fira de la ceràmica “El Tupí”

Durant el cap de setmana de 28 i 29 de maig
de 2011, la nostra vila ha pogut gaudir de la
celebració de la 3a Fira de la ceràmica “El
Tupí”, que va arrelant amb força i es consolida
malgrat haver perdut la tradició terrissaire que
tant ens caracteritzà en el passat. Com en les
dues edicions anteriors, aquesta fira també ha
contemplat la celebració del 3r Concurs de
ceràmica i terrissa en memòria de l'estimat
Joan Capdevila, el nostre darrer terrisser.
Els trets generals que defineixen aquesta
fira han estat la bona organització i la nombrosa participació d'expositors pertanyents a sectors diferenciats com són els terrissaires i els
creadors de ceràmica artística en nombre de
32 participants, bàsicament de Catalunya a
més de Badajoz, Madrid i València. També cal
destacar la bona participació del públic assistent.
La fira s'inaugurà a les 12 del matí d'un lluminós dissabte 28 de maig, al Saló Catalunya,
amb unes paraules d'acollida de l'alcalde en
funcions Joan Rosell, del Sr. Germà Gordó,
secretari del govern de la Generalitat de

8

Catalunya i del Sr. Miquel Rodríguez, gerent del
Consorci de comerç, artesania i moda de la
Generalitat de Catalunya. Tancà l'acte la poeta
Pilar Cabot, presidenta d'honor de la fira, amb
la recitació de tres poemes. A aquesta inauguració -i amb un bon criteri per part dels organitzadors-, durant els dos dies de la fira, hi seguiren un conjunt d'activitats culturals que contribuïren a enriquir el sentit i el contingut d'aquesta tercera fira del Tupí. En deixem
constància per a la memòria històrica.
En primer lloc fem esment de les dues projeccions relacionades amb el món de la terrissa i de la ceràmica: “Recorregut per la terrissa
catalana: una cultura domèstica en desús”, un
sobri i acurat audiovisual obra de Miquel Loan
amb la col·laboració de Rosa GarcíaMarchand, i “Els secrets dels guerrers de terracota”, els 8000 soldats de Xian descoberts a la
Xina el 1974, un interessant documental de
Chanel 4 TV dirigit per Charlie Smith.
Un altre important acte cultural fou la conferència de dos artistes guardonats en el primer i segon concurs de ceràmica -Rafaela
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Tilman Volgesgang, guanyador del primer premi de terrissa; la dona d'en Ramon Fort, guanyador del primer premi de ceràmica artística; la Maria Gelabert guanyadora del segon premi de ceràmica artística; la cunyada de Josep Mariscal, menció d'honor en ceràmica
artística, Josep Mestres, menció d'honor en terrissa i Rosa García Marchant, professora de l'Escola d'Art de Vic i col·laboradora del
Concurs.

Pareja i Samuel Bayarri, de Vilanesa (València)
que, sota el títol de “Trajectòria d'Alàfia”, glossaren el que representa la seva dedicació com
artistes a la creació ceràmica. També projectaren “L'ull del ceramista”, un documental que
mostra vivencialment el món al que han lliurat
la seva vida.
Destaquen, encara, la performance “El fang
com a segona pell”, una acció artística a càrrec
del professor Eudald Alabau, de l'Escola d'Art
de Vic, amb la col·laboració d'un conjunt d'alumnes seus. Es tracta d'una actuació de gran
plasticitat que té molt d'espectacle i que està
en la línia d'allò que està pautant bona part de
l'art contemporani des dels anys '80.
A més de tots aquests actes culturals fem
esment dels espectacles infantils “Un tren de
cançons” i “Samfaina de colors”, i de la ludoteca per a la mainada així com dels tallers de
ceràmica per als infants i “La màgia del fum”,
un altre curiós taller participatiu per a petits i
grans, de gran efecte plàstic, en el que tinguérem ocasió d'experimentar.
Deixem constància dels terrissaires i ceramistes guardonats en aquesta tercera edició
del concurs “Memorial Joan Capdevila” al qual
participaren 47 concursants. Pel que fa a la

terrissa, el primer premi fou per a una gerra per
a conservar i salar aliments, obra de Tilman
Vogelsang, de Xiva de Morella (Castelló). La
menció honorífica fou per a l'ampolla escalfallits, obra de Josep Mestres, de Quart. Pel que
fa a la ceràmica artística, el primer premi fou
per a l'obra “Deconstruccions”, de Ramon
Font, de Llers. El segon premi per a l'obra
“Carbasses”, de Maria Gelabert. Les dues
mencions honorífiques de ceràmica artística
foren per a l'obra “Galàxia 1”, de Josep
Mariscal, d'Albons, i per a “Cap Groc”, de
Cristóbal Saborit, d'Alcora (Castelló).
En termes generals es pot dir que aquesta
tercera edició de la fira de la ceràmica de Sant
Julià ha estat tot un èxit d'organització i de participació, un fet que consolida l'esdeveniment.
Llancem a l'aire una proposta que hauríem
d'assolir entre tots: recuperar la memòria històrica del que fou la terrissa al nostre poble quant
a documents, fotografies i peces de terrissa
antigues per a rescatar al màxim tot allò que
ens fou propi i nostrat. Si no ho fem els vilatortins, ningú no ho farà per nosaltres.
Francesc Orenes
Encarregat de l'Arxiu Històric Municipal

La peça guanyadora:
Deconstruccions
de Ramon Fort de Llers.
Escultura ceràmica
d’argila vermella cuita
a 980º i fumada.
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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

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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L’ADÉU DE LA CARTERA
Carme Fàbregas es jubila
En un món de mòbils, sms, mails, facebook,
twiters i altres paraules encara més difícils de
pronunciar... qui se’n recorda dels carters?
Ara ens toca dir adéu a la Carme. La “cartera” ha recorregut el nostre poble durant molts
anys i volem retre un petit homenatge per
haver fet de portadora de noves, una funció
poc reconeguda i valorada actualment, però
que té la seva importància en la vida d'un
poble.
La Carme Fàbregas Casanovas va néixer el
10 de juny de 1946 a la Fullaca. El seu pare era
el carter de Sant Sadurní d'Osormort i va morir
el 17 de febrer de 1957. L'endemà la Carme va
començar a fer de cartera i el 18 de juny de
1989 va ampliar les seves funcions fent també
de cartera a Sant Julià de Vilatorta.
Durant aquests anys n'ha vist de tots
colors: mossegades de gossos, homes que
han obert la porta per recollir un certificat amb
calçotets, mentre ella va explicant una sèrie
d'anècdotes vaig pensant amb la quantitat de
situacions amb les que s'ha trobat i no puc evitar un somriure.
Una vegada, m'explica la Carme, vaig anar
a portar dues multes a una casa. Estava plovent i com que la porta del garatge era oberta
vaig entrar corrent. Hi havia el matrimoni i el fill.
La senyora va signar la carta certificada però el
senyor s'hi va negar, es posar a cridar i em va

dir de tot, finalment em va demanar si cobrava
per la meva feina i quan li vaig dir que sí, em va
demanar 3 € en concepte del temps que havia
perdut parlant amb mi i havia deixat de donar
ordres al seu fill per treballar. Des d'aleshores
aquell senyor va quedar batejat com en tres
euros. Tot i així ho explica sense cap mena de
ressentiment, simplement com una curiositat.
Com podeu veure amb els anys s'ha trobat
amb gent amb prejudicis arrelats i malentesos,
que l'ha considerat una funcionària que cobra
per anar “passejant” pels carrers a costa dels
contribuents, però ella ha complert amb el seu
ofici i em comenta, contenta, que sempre ha
treballat molt a gust perquè en aquest poble
s'ha trobat ben acollida per gent molt maca i
agraïda.
Les cartes et fan relacionar-te, et socialitzen, et donen a conèixer, coneixes la gent, els
gustos, les ideologies, les vicissituds econòmiques, les grandàries i petiteses familiars, els
naixements, les defuncions, guanys, embargaments, batejos, bodes, comunions, divorcis,
infidelitats, uns vénen, d'altres se'n van, i la
Carme cartes amunt, cartes avall...
Ara deixa aquesta dedicació, es jubila, però
a casa l'espera molta feina: els animals, la
terra, l'hort i segueix parlant amb un somriure...
que tots recordarem perquè en un moment o
altre ha format part de les nostres vides.

homenatge
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Al mig de la primavera
es jubila la cartera.
Ja no portaré més multes,
ni factures, ni res més,
perquè enlloc de portar cartes,
me’n vaig a fer de pagès.
El 25 de maig si a Déu plau,
us diré adéu-siau.
En aquesta nova etapa
que treballaràs al camp
no perdis l’empenta
que t’ha caracteritzat
tots aquests anys

Carme
11
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Neix Terra de Tupinots

Ha nascut Terra de Tupinots
amb l'objectiu de recuperar
valors històrics del nostre
poble.
Terra de Tupinots vol ser un
punt de trobada de tota la
gent que creu en el nostre
futur, estima la nostra llengua i
la nostra cultura i desitja activar els nostres costums i tradicions.
Es tracta de donar una
empenta cultural al nostre
poble. I, com és evident, està
obert a tothom, vol ser un
espai on s'aplegui transver-

salment tota aquesta gent que
creu que el nostre poble s'ho
val. Aquí no importa l'edat, el
sexe ni el color polític.
Terra de Tupinots vol descobrir el nostre entorn i la nostra història.
Les teves idees i el teu
tarannà donaran força i enriquiran el grup.
Farem actes en espais tancats o a l'aire lliure amb una
cadència d’1 o 2 mesos.
De moment, els dies 18 i 19
de juny es va estrenar amb una
exposició dedicada Mostres

de col·leccions particulars.
Cal dir que hi havia objectes de tota mena i de tot el
món. Sabem que els objectes
ens recorden moments que no
volem oblidar: aquell viatge,
aquell amic, aquells paisatges
meravellosos que potser no
tornarem a veure. Els objectes
poden ser per sempre i ens
recorden els que ja no hi són o
els que viuen molt lluny de
nosaltres. Ens ajuden a fer-los
més propers.
S'ha d'agrair a tots els qui
han volgut compartir les seves
col·leccions amb tots nosaltres.
Un cop acabada l'exposició
i veient l'èxit de visitants i la
gran quantitat de gent interessada en fer-ne una segona
edició, l'estem preparant per a
la primavera vinent. Encoratgem a tothom que vulgui exposar-hi la seva col·lecció ens
ho faci saber.
terradetupinots@gmail.com

En record d'Esther Cros i Masó
El camí

12

A trenc d'alba va
emprendre el camí.
El dia es va llevar
boirós i fred, el
gebre cruixia a
cada pas que feia
l'Aurora.
Aquell
soroll sord era el
seu acompanyant,
l'altre era el silenci.
Es coneixia prou bé
aquell camí, era familiar per ella. El sender es
va estrènyer i va començar a enfilar-se, es va
convertir en pedregós i costerut. L'Aurora va
treure's les mans de les butxaques. L'aire gèlid
li acariciava amargament la cara però ella no
ho notava, sentia el silenci i la solitud.
Passat el primer tram va aturar-se, la boira
havia amainat i podia endevinar el cim. Va continuar el camí entre les pastures dels cavalls
fins arribar al refugi. Es va refer del fred i va
continuar el camí amb serenor. Els raigs del sol

van començar a escalfar dolçament, el gebre
es va anar fonent i els ocells van entonar una
balada que van fer humitejar els ulls de
l'Aurora. Començava a recordar el propòsit de
la caminada matinal. El dia s'havia alçat i les
emocions de l'Aurora s'havien despertat.
S'acostava al cim amb pas ferm i diligent.
L'aire li movia els cabells amb tenacitat. Va
treure's la motxilla de l'esquena, la va obrir i va
veure un glop d'aigua. Va agafar l'urna amb les
cendres del seu marit i va complir la seva última voluntat. El camí que tantes vegades
havien fet plegats. L'Aurora es va tornar a
posar la motxilla i va començar el camí de tornada. Seguia sentint la solitud però també la
pau. El cant dels ocells l'acompanyaven i el sol
seguia lluint; la primavera estava a punt d'esclatar, l'Aurora ho ensumava.
Marta Figueras Costa
2n premi del Concurs de microcontes
de l'Associació d'Infermeres Catalunya Central
Edició maig de 2011
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Cada any
eleccions,
si us plau!

La font d’en Pau
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Tot va començar amb el
Sant Jordi d'aquest any.
Sant Julià de Vilatorta no
pot presumir d'una diada
del llibre i la rosa molt multitudinària, però aquest any
ha estat diferent. Com si
d'un circ es tractés, la plaça
estava inundada de carpes;
en unes et regalaven roses,
en l'altra et feien fotos amb
la figura d'un drac, en l'altre
podies dibuixar i fullejar
algun llibre... tot plegat molt
estrany. Semblava que la
cosa s'acabava amb la
diada però resultà que
només va ser l'inici d'un tou
d'activitats. Cada setmana
hi havia quelcom per fer:
que si caminades, que si
xerrades sobre l'economia,
que si presentacions... Fins
i tot, semblava que tothom
participava de les activitats
paral·leles del poble; cares
que mai havies vist per
Sant Julià, llavors eren a tot
arreu, personalment i plasmats fotogràficament.
Finalment van arribar les
eleccions i, deixant a part
els resultats, esperava quelcom més després de tanta
cosa.
Per acabar, i sense ironia, desitjo i espero que
aquest munt d'activitats es
dosifiquin per tal de donar
més vida al poble i demostrar a la vegada que es vol
treballar per aquest en tot
moment, no cada quatre
anys. I que no se'm malinterpreti; no generalitzo, tothom sap el què ha fet ara i
el què ha fet fins ara, que és
molt diferent.

Des de fa unes setmanes al poble hi ha una nova font, la font d'en
Pau.
Tot va començar després del Juliol del 2009, quan els amics
d'en Pau Costa Alcubierre vam decidir canalitzar el nostre sentiment tot fent quelcom útil per al poble i que ens recordés al nostre gran amic. Des del principi vam pensar que havia de ser quelcom dins la natura, doncs la natura era la passió d'en Pau. Per
això, després de valorar diferents opcions, ens vàrem decantar
per la que molt encertadament en Joan Morera, conegut jardiner
i en aquells temps regidor de l'ajuntament, havia proposat en un
ple del consistori on es valorava la nostra proposta. Es tractava
d'una font sota el castell, en un paratge on hi havia unes roques i
una petita balma.
De seguida ens vam posar a treballar en el projecte. El vàrem
presentar a l'Ajuntament, que ens va donar el vist i plau, i ens vam
posar mans a l'obra. Primer definir i cercar els diferents elements
que necessitàvem per a la construcció de l'espai. Després fer una
recol·lecta de diners entre tots els amics d'en Pau, a fi de poder
fer front a les despeses. Cal destacar la bona acollida que va tenir
la recol·lecta i la disponibilitat dels amics d'en Pau i altres
col.laboradors per realtitzar els treballs a la font. També cal ressaltar la generositat de tots aquells que van cedir, de forma totalment desinteressada, tota mena de material, idees i hores de
feina. I vam començar a quedar els dissabtes per poder anar tirant
endavant el projecte. Trobades on nosaltres mateixos construíem
la font alhora que gaudíem de l'entorn i de la bona companyia.
I uns mesos més tard va néixer la Font d'en Pau, un espai on
gaudir de la tranquil·litat i de la bellesa de Sant Julià i del seu
entorn, i on Els amics d'en Pau ens sentirem més propers al nostre amic. Desitgem que gaudiu i respecteu la font d'en Pau tant
com nosaltres hem gaudit construint-la.

Carles Fiter Verdaguer

Els amics d'en Pau
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Comiat de l’Oriol Tafanell
Benvolguts convilants i convilatanes. Aquest proper mes
de març de 2012 faria quinze
anys que, un dissabte de
Glòria (dissabte de Setmana
Santa) vaig dormir, per primer
cop, a Can Badosa, a Sant
Julià de Vilatorta. Veníem
amb una sola filla, la Marta,
amb tres anys. Aquí, a Sant
Julià, hem tingut altres dos
fills: l'Enric i la Mariona, qui
són tupinots i, evidentment,
se'n senten orgullosos de serho.
I jo, què us he de dir? Jo
he estat un nouvingut, com
sembla que ara agrada de
qualificar als qui vénen a viure
al poble i no són fills de Sant
Julià, però haig de reconèixer
i, des d'aquest mitjà així ho
vull fer palès, que m'he sentit
com un tupinot i que vosaltres, els tupinots de sempre,
me n'heu fet sentir, com a
tupinot.
Sempre he defensat, i així
ho seguiré fent, que la integració en una comunitat
depèn, per sobre de tot, d'un
mateix i de les ganes que un
en tingui. Si aquesta integració s'intenta fer des del respecte cap als costums del
lloc, cap a les tradicions del
lloc i, com a vilatà i veí,
demostres interès per la
història del poble, la geografia que l'envolta i el sentir del
poble, i hi poses part de tu
mateix per tal d'esdevenir
una persona integrada, aquesta integració només pot
ésser exitosa. Això sí, des
d'una perspectiva humil i
sense mai voler donar lliçons
de res, però expressant sempre el teu pensament honest i
franc. Tot això que sembla tan
senzill, no és possible però, si
no té les dues parts mirant en
la mateixa direcció; i és aquí
on vull donar-vos les gràcies
a tots i a totes. Jo he posat de

la meva part tot allò que he
pogut, i vosaltres m'heu respost amb la millor resposta
possible: m'heu fet sentir com
un tupinot més i, amb això,
només us puc expressar la
meva més sincera gratitud.
He tingut ocasió de treballar pel poble des de perspectives i àmbits ben diferents:
des de dirigir la coral Cants i
Rialles, essent membre dels
Confrares del Roser, membre
del Club de Futbol Sant Julià,
“actor” espontani del Grup de
Teatre i, com no, regidor de
l'Ajuntament d'aquest poble.
He de dir que en totes i
cadascunes de les activitats
he gaudit aprenent coses
noves i treballant amb persones ben diferents; sempre hi
he posat tot l'interès que he
pogut i el temps i dedicació
que les meves activitats professionals m'han permès, però
sempre he intentat complir
amb tots i cadascun dels reptes (que no han estat pocs)
que s'han anat presentant en
cada moment i situació.
Només tinc bon records de
tots els moments i de totes les
experiències viscudes i, damunt de tot plegat, de totes
les persones amb qui he interactuat durant tants anys.
Ara, l'esdevenir em diu que
el meu lloc, i el de la meva
família, és a la Xina. Un nou
país, amb una cultura significativament diferent i molt
diversa en funció del lloc,
doncs la Xina és un país
immens. Però em toca a mi
posar, de nou, en pràctica tot
allò que he dit abans per tal
d'integrar-me en una nova
societat, estranya i amb els
seus costums i tradicions ben
diferents dels nostres, però
estic convençut que, com
aquí, la integració és possible.
Òbviament, aquest escrit
és per donar-vos les gràcies a

tots i a totes, per acomiadarme jo i la meva família i per
dir-vos que, encara que sigui
de visita, vindrem quan ens
sigui possible. I, també, aprofitar per demanar disculpes si
mai, en les diferents responsabilitats que he tingut i que
tots coneixeu, he pogut
molestar o ofendre algú.
No podria obviar el donar
les gràcies, de forma molt
especial, als qui han estat els
meus excel·lents veïns de
sempre, la família Gallart Farrés (Can Puig), als bons
veïns que han estat la família
Fiter (Can Fil), tots ells, en
Joan i la Mercè de Can
Sereno, en Joan Vila i la
Dolors Riqué (i els fills, la
Núria i en Ferran), l'Ernestina,
en Quim i la “Montseta”, la
Carmelita i la Carme Menció
qui, a més, ens va ajudar a
tenir cura dels nostres fills, i
tots els veïns del carrer Rector
Roca en general. I una molt,
molt especial gratitud sincera,
franca i d'amistat per en Xevi,
la Sílvia, l'Adrià i l'Umbert.
Tampoc puc oblidar agrair l'oportunitat que en Joan Rosell,
l'exalcalde ara, em va brindar
per poder “passar-m'ho pipa”
treballant en l'organització de
la primera Fira del Tupí, la
celebració dels 75 anys de les
Set Fonts, la creació del Punt
Jove, fent diversos i variats
casaments, etc..., al demanarme de presentar-me a les
eleccions municipals al 2007 i
que, de passada, em va permetre gaudir de bones estones amb les administratives
de l'Ajuntament: la Rosa, la
Montse, la Roser Godayol, la
Roser Soler, l'Èrica i els companys i companyes del consistori en general i al bon grup
de jovent dels Tupinots.
Clar que tampoc puc oblidar els bons moments que he
passat cantant amb els
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Confrares del Roser (especialment
la Rosa Vera), dirigint i cantant amb
la Coral Cants i Rialles i, com no,
amb els companys del futbol amb
qui, a més de treballar, i molt, hem
rigut encara més. I les bones converses amb en Pep Company (Can
Cuca). Que no defalleixi i que tingui
tothom molta sort.
Lògicament, una part important
de gratitud cap als mestres i la
direcció del Roser, i als companys
de classe dels meus tres fills. Veure
que els fills van contents a l'escola
és, potser, el millor regal que et pots
trobar cada dia i, això, és mèrit dels
mestres i dels companys.
Ja ho sabeu tots: si mai passeu
per Shanghai, penseu que allà hi
teniu uns amics que estaran contents de saludar-vos i de compartir
algun bon moment amb vosaltres.
I, com a punt i final, el meu record
perenne per qui va ser, de ben segur,
la persona que més em va instruir i
guiar en l'estimació envers aquest
poble, el meu poble: en Quimet
Menció, que descansi en pau i a qui
sempre portaré en el meu record.
Una abraçada, bona sort, molta
salut per a tothom i Visca Catalunya
Lliure i, com acaba la cançó que ha
esdevingut himne del nostre poble:
“Visca, doncs, Sant Julià. Oidà!”.

FEM MEMÒRIA
La font de la Riera
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No hem de fer gaire memòria per recordar-nos de com
era la font de la Riera.
Tot just fa quatre dies, que encara hi podíem anar a
berenar o a passar-hi una bona estona amb familiars o
amics, però ara qui l'ha vist i qui la veu!
Aquests últims dies ens hi hem passejat amb la família i tots fèiem les nostres cabòries i comentaris al veure
l'espectacle trist que se'ns presentava al davant nostre,
la petita de la colla, va ser la primera que ho va dir en veu
alta: iaia, sempre em dieu que les coses antigues s'han
de respectar, doncs com és que ens han espatllat la font?
I és que algunes vegades, no trobes resposta a les
preguntes innocents però carregades de raó dels més
menuts. O potser li havia de dir: Maria, això és el progrés.
O potser no?

Oriol Tafanell
Juny de 2011

Comiat de l’Anna M. Rifà
El passat mes de juny vaig deixar el meu càrrec com a
regidora de l'Ajuntament. L'any 1999, quan vaig començar, poc m'imaginava que serien dotze anys dedicats a aquesta tasca. Aquest període ha estat molt positiu per mi, tant personal com formatiu. He intentat treballar activament pel nostre municipi i per tots els vilatans.
Primer de tot voldria agrair a tots els companys del
consistori que durant aquests anys hem estat junts. A
totes les persones amb qui he treballat o he tingut alguna relació.
També a les que m'han donat suport al llarg d'aquesta etapa. No voldria oblidar-me de ningú. Vull expressar
el més sincer agraïment a tothom. Per mi ha estat un
honor haver pogut treballar per vosaltres.
Moltes gràcies.
Anna Maria Rifà Vinyes
Regidora de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

Dolors Blanch

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 en cada edició. Podeu
enviar-ho a:
revista Vilatorta, plaça del Marquès de la Quadra, núm.1
e-mail: godayolsr@diba.cat
15
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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
LIQUIDACIÓ DE
PRODUCTES D'ESTÈTICA
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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16è Concurs de pintura ràpida
El dia 1 de maig, va tenir lloc
la celebració del 20è Concurs
de pintura ràpida de Sant
Julià de Vilatorta, convocat
per l'Ajuntament i l'Escola de
dibuix i pintura. Els pintors
premiats en aquesta edició
han estat els següents:
1r Premi: valorat en 800€,
patrocinat per l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta, per
Antoni Mariscal.
2on Premi: valorat en
500€, patrocinat per l'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, per Aida Mauri.
3r Premi: valorat en 400€,
patrocinat per la Diputació de
Barcelona, per Narcís Sala.
4rt Premi: Unnim Caixa
Manlleu, valorat en 250€, per
Joan Calveras.
Premi especial aquarel·la:
valorat en 300€, patrocinat
per “La Caixa”, per Sebastià
Mauri.
Els premis juvenils i infantils van consistir en lots de
pintura, cedits per la firma
comercial “Pintur” i van ser
atorgats als concursants
següents:
1r Premi juvenil: Arnau
Guàrdia

poble
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Obra guanyadora
2n Premi juvenil: Yousra
Haddad
Els premis infantils, en
diferents modalitats, segons
l'edat, han estat per als participants següents, tots ells del
municipi.
Categoria A: Laia Raurell
Categoria B: Andrea Corominas

Categoria C: Roger Boixeda
A més dels premis atorgats
a tots als inscrits, a juvenils i
infantils se'ls va obsequiar
amb lots de regals, gentilesa
de “La Caixa” i UNNIM. Així
mateix, a tots els concursants
els hi va ser lliurat com a
record una peça de terrissa.

28a Caminada popular de les Guilleries
El passat 15 de maig es va fer la 28a Caminada
popular de les Guilleries, que va comptar amb
la participació de 620 caminadors de totes les
edats. Com és habitual, els participants podien
sortir entre les 7 i les 9 del matí del parc de les
Set Fonts, on hi havia les taules d'inscripció.
Aquest any, el recorregut de la caminada
començava al revés i passava per la Quintana,
la Sauleda, Can Goules, l'Omeda, el Llopart,
Caseta del Gili, el Pujol, Can Saurell i Can
Bassas, la Sala de Vilalleons, la Costa, Puig
Moltós, Casilla de Romagats, Torrents -on hi
havia l’esmorzar-, Coll de Portell, Can
Barretina, Poblat ibèric, Mas d'en Coll, l'Arumí,
Can Tramuntana, l'Albereda i de nou cap al
parc de les Set Fonts.

Hi havia 4 punts de control, on els participants van poder proveir iogurts, batuts, galetes, taronges, aigua, a més de l'esmorzar a
base d'entrepans de botifarra o cansalada. La
climatologia ens va acompanyar durant tot el
matí. Tots els participants van ser obsequiats
amb la safata que és l’última peça de la col·lecció de salseres. Aquest any vam comptar amb
el voluntariat vilatortí, que s'estrenava participant en la caminada. Des d'aquestes línies
aprofitem per agrair la col·laboració a totes les
persones, entitats i en especial a en Lluís
Malet, per traçar aquests recorreguts fantàstics pel voltant del terme, que amb el seu
esforç van fer possible una nova edició de la
Caminada.
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Homenatge a la vellesa

La 16a edició de l'Homenatge
a la vellesa que s'organitza
des de l'Aula de cultura, de
manera conjunta entre Unnim i
l'Ajuntament, va tenir lloc el 19
de juny. Vam poder comptar
amb l'assistència de 60 avis i

àvies que ja han complert els
80 anys. La festa va començar,
com cada any, amb la recepció
dels avis i acompanyants, a la
plaça de l'Ajuntament, seguit
de la missa a la parròquia, cantada per la coral Cants i Rialles.

A continuació, el dinar al Saló
Catalunya, servit pel Restaurant Ca la Manyana, amb una
sobretaula amenitzada pel grup
de Teatre “la Trebinella” de
Perafita i el repartiment d'obsequis en record de la diada.

Casal d'avis Font Noguera

18

Tal i com dèiem en la publicació de l’última revista, hem celebrat la festes de la Matança del
porc, la Trobada dels 5 casals i la Diada del soci.
Tant la Matança com la Diada, van ser un èxit
de participació i vam gaudir d'uns bons àpats,
amb uns finals de festa molt divertits, gràcies a
les fantàstiques instal·lacions del nou Casal i
que amb comoditat hi vam ser 180 i 130 persones.
A la Trobada dels 5 casals a Folgueroles
només hi vam assistir 17 persones ja que el
mateix dia, fèiem a Sant Julià, la Trobada de
Caramelles. Com de costum, va ser un acte molt
emotiu i molt ben organitzat pel Casal de
Folgueroles.
Com dèiem a la revista de primavera, per portar a terme les activitats previstes és molt important que els socis participin i vinguin a gaudir de
les magnífiques instal·lacions que disposem gràcies a la gestió del nostre Ajuntament, i que és
l'enveja dels pobles veïns. Ja comencem a tenir
una bona assistència de socis que no venien fins
ara, però insistim, veniu.
Hem fet unes despeses importants, per anar
condicionant el local, i quan es pugui comprarem l'equip de projecció, per passar concerts,
cinema, bingo, etc. Segurament quan surti
aquesta revista, ja ho tindrem a punt.

A petició de bastants socis, també estudiarem la possibilitat de fer ball un cop al mes.
Estem pendents que s'acabin les festes i
eleccions, per fer una exhibició de billar a tres
bandes, per un campió d'aquesta modalitat.
El viatge de primavera a Galícia, ja fa dos
mesos que no queden places, durant el mateix
copsarem, la nova destinació del viatge de tardor, entre les destinacions de Costa del Sol,
L'Alguer, o França, són les tres molt atractives.
Per Sant Joan, com de costum, hem fet la revetlla al Casal.
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La Flama del Canigó
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El passat dijous 23 de juny va arribar a
Vilalleons i a Sant Julià de Vilatorta la
Flama del Canigó provinent de la
Catalunya Nord. Un grup de nois i
noies de Sant Julià i Vilalleons van
donar la benvinguda a la caravana que
portava la Flama que va encendre les
fogueres de Sant Joan. L’Andreu,
membre de l’Associació Flama dels
Països Catalans, va llegir el missatge
d’enguany.

Missatge de
Sant Joan 2011
Estimats compatriotes,
Fa quaranta-cinc anys avui que
us arriba fidelment, des de la
Cataluya del Nord, una flama.
Què significa rebre-la i transmetre-la?
És la flama de les tradicions
antigues i cristianes de purificació
per l'aigua i el foc, de compromís
de vida nova amb la figura de
sant Joan Baptista. La compartim
amb molts europeus. És la flama
que crema trastos vells, la que
encén els Focs de Sant Joan.
Tanmateix per a nosaltres
catalans il·lumina, a més a més,
la nostra història mil·lenària.
Arrela al Canigó, bressol de la
dinastia catalana i de la nació,
de l'art romànic, i en clau política, gràcies a l'abat Oliba, d'un
ideal de pau, base de l'assemblearisme. Catalunya s'hi configurà
al segle X quan els comtes catalans descendents de Guifré el
Pelós van esdevenir independents.
Fa cent vint-i-cinc anys Jacint
Verdaguer hi va escriure el famós
poema Canigó dedicat a nosaltres
del Nord, que incentivà arreu als
nostres territoris l'amor a la
pàtria.
Al segle XX la flama vincula-

da al passat esdevé aposta pel
futur. Dos nord-catalans precursors, en Josep Deloncle i en
Gilbert Grau en fan una eina de
conscienciació nacional. Amb ella
afirmem que no som ni francesos
ni espanyols, som catalans.
Encesa per en Deloncle el
1964 al Castellet de Perpinyà,
presó on van ser torturats els
Angelets de la Terra, els patriotes
que lluitaven contra l'annexió
francesa, ha esdevingut la flama
de la resistència catalana.
Portada a Coll d'Ares el 1966
per esborrar la frontera imposada
pel Borbó Lluís XIV i el seu nét
Felip V és des de llavors el símbol
d'unió dels Països Catalans.
Gilbert Grau plasmà els reptes
en el «Missatge» del 1985, escrigué: «Enguany cridem ben fort i
ben alt que volem preservar les
tradicions per a obtenir amb elles
les nostres llibertats nacionals i fer

de la Flama del Canigó l'abrandament inextingible de la fe en
l'esdevenidor de la nostra nació,
segura de la seva voluntat d'independència».
La Flama del Canigó té un
significat irrenunciable: amb ella
cremem la covardia, la passivitat,
la resignació. Ens empeny a reivindicar l'estat català independent que ens pertoca: confederal,
ric, acollidor i doncs integrador.
És la flama d'una nació que ha
decidit sortir de les tenebres i
posar-se dempeus.
Visca la Flama del Canigó!
Visca la Festa Nacional
dels Països Catalans!
Visca Catalunya!

D. Grau
Associació Flama
dels Països Catalans
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Associació familiar de Sant Julià de Vilatorta
Assemblea general

El soci protector es consolida
El passat 2 de juny el consistori en ple de
Sant Julià ens va fer l'honor de convertir-se en
soci protector de la nostra entitat. Què significa ser soci protector? Bé, segons el que es va
aprovar en l'assemblea del juny de 2010 el
soci protector és tota persona física o entitat
jurídica que assumeix totes les obligacions
que tenen els nostres associats, però no té
cap dret.

El passat 3 de juny vam celebrar la nostra
assemblea general i com venim fent darrerament, us volem fer cinc cèntims del més destacat per a aquells que no vau poder venir: Com
sempre, l'ambient va ser molt participatiu. A
destacar hi va haver 3 punts: La necessitat
d'incorporar nous associats que ens permeti
créixer en nombre, ja que cada any una mitja
de 6 associats ens deixa. I al mateix temps
aquest increment d'associat ens permeti afrontar els constants augments de costos sense
haver de traslladar-los a les quotes.
L'èxit aconseguit amb la creació del soci
fundador, ja en tenim tres, l'impulsor, el Sr.
Álvarez, la fundació Puig i Cunyer i de fa pocs
dies, el nostre Ajuntament.
L'ampliació de la junta, en vistes a un futur
relleu. En aquest punt es va presentar als associats l'incorporació de dues persones a l'actual
junta: en Joaquim Suñen Nogués, que farà tasques de tresorer i en Jordi Jené Marquez, que
entra com a vocal.
Finalment, i com sempre, ens posem a la
vostra disposició per tot allò que sigui del vostre interès. Podeu contactar amb nosaltres a
través del correu electrònic: associaciofamiliar@gmail.com o telefonant al Sr. Jordi Johé al
telèfon 93 812 20 40

Sorteig de la mona de Pasqua Piscina
de la Pastisseria Crossandra
municipal
Bústia de
queixes i
suggeriments

20

La mona de Pasqua que la pastisseria Crossandra va sortejar
entre els seus clients, aquest any ha tocat a la família Martín
Rodríguez del carrer del Rector Roca. Enhorabona!

Amb la intenció de millorar
el servei i els equipaments
de les piscines municipals,
l’Ajuntament hi ha instal.lat
una bústia per recollir les
queixes i els suggeriments
de les persones usuàries.
L’horari de les piscines
és de 10 del matí a 2/4 de
8 del vespre. El preu de les
entrades és de 4,5 euros
els dies feiners i 5,5 euros
els festius.
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Lliurament de premis del Raid dels ausetans

El passat dimecres 22 de juny
a la sala Marià Vila d'Abadal de
l'edifici El Sucre de Vic va tenir
lloc el lliurament de premis de
la cinquena edició del Raid
dels ausetans. L'acte va ser
presidit pel conseller comarcal

de Joventut, Patrick Anglada, i
els regidors de joventut dels
municipis participants.
El Raid comptava enguany
amb la participació de 341
joves (58 equips de la categoria de 14 a 17 anys i 9 equips

Caiguda d'un arbre
a prop del Castell

de la de 18 a 29) provinents
de Manlleu, Torelló, Roda de
Ter, Sant Hipòlit de Voltregà,
Sant Julià de Vilatorta, Montesquiu i Sant Bartomeu del
Grau. Els vencedors d'aquesta edició han estat, per la
categoria de 14 a 17 anys,
“La Mare que els va parir” de
Manlleu, mentre que a la
categoria de 18 a 29 anys els
“Som bastant golfos” de Sant
Bartomeu del Grau s'han
emportat la victòria.
Pel que fa a Sant Julià de
Vilatorta, l'equip “Penya xunga”, guanyadors de la final
local, van ser els representants del poble a la final
comarcal disputada al centre
d'oci i aventura d'Anigami Les
Comes. Tot i no ser els vencedors del Raid, van aconseguir
el premi al municipi amb més
Fair Play.
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Demografia
En data 30 de juny de 2011
Sant Julià de Vilatorta
i Vilalleons comptava amb
un total de
3.042
persones empadronades
(1.494 homes i 1.548 dones)
El moviment de
població entre
l’1 de gener
i 30 de juny de 201
ha estat el següent:

El fort temporal d'aigua, pedra i vent del passat dia 13 de juny
va abatre un gran roure del bosc del Castell. Tot i que va caure
a prop de la caseta de les instal·lacions del dipòsit d'aigua municipal, no va provocar danys importants. S'ha de lamentar la pèrdua d'un roure centenari que amb la seva desaparició dóna una
nova perspectiva, ja que des de l'entrada del poble es veuen una
mica més les parets del Castell.

• Altes: 74
• Baixes: 36
• Naixements: 23
• Defuncions: 9
21
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Presentació del DVD
“Sant Julià de Vilatorta. El record d’un poble”

Com a cloenda dels actes de la Festa Major
d'enguany, el proper 24 de juliol, a la tarda,
serà presentat al Saló Catalunya el DVD Sant
Julià de Vilatorta. El record d'un poble que,
amb una mirada retrospectiva al passat, recull
part de la memòria històrica viva d'alguns dels
nostres ancians.
Impulsat per la regidoria de Cultura de
l'Ajuntament, el projecte s'inicià la tardor del
2008 i es tancà pel gener del 2011 gràcies a
una comissió assessora formada per Francesc
Orenes, Santi Riera, Joan Carles Rodríguez,
Cristina Suñén, Montserrat Vila, Oriol Tafanell i

Èrica Gilabert i la inestimable col·laboració de
25 vilatans que foren entrevistats per a pouar
en el record d'unes formes de vida i uns valors,
que han canviat manifestament. La realització
material del projecte anà a càrrec de l'empresa
Sabem.com.
És amb emoció i amb goig que us convidem
a visionar aquest reportatge el proper diumenge 24 de juliol, a les 7 de la tarda al Saló
Catalunya, amb el convenciment que la recuperació de la nostra història pot fer-nos arrelar amb
més força en els nostres orígens alhora que pot
ser-nos una font de descobertes i de saviesa.
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“La Guilla”, l’obra que Vilatorta Teatre
estrena en aquesta Festa Major

Escena de l’obra “Antígona”.

Un cop més des de la Junta de Vilatorta
Teatre us volem fer conèixer les activitats
que hem portat a terme i les que vindran.
L'any passat van haver-hi eleccions a
la nostra entitat i es va constituir una
nova Junta, de la qual el president n'és
Valentí Martín. L'objectiu: continuar amb
molta il·lusió i amb ganes d'emprendre
nous projectes, seguir treballant per oferir-vos noves representacions, i fer una
entitat oberta a tothom.
Per altra banda, volem agrair l'assistència massiva que va tenir la darrera
obra representada “Antígona”. Amb molt
èxit de crítica i públic, ens vam animar a
representar-la en diferents lloc de la
comarca, on va tenir molt bona acollida.
Especialment ens va fer molta il·lusió que
ens convidessin a representar-la al
Temple Romà de Vic. “Antígona”, tot i ser
una obra de tema molt actual, està
ambientada a l'època grega, i poder-la
fer en aquest escenari va ser tot un
honor. Fins i tot ens van felicitar des d'El
9 Nou!
Però l'activitat teatral a Sant Julià no
s'atura: per la Festa Major, el diumenge
17 de juliol a 2/4 de 9 del vespre us presentarem una nova estrena. Es tracta de
l'obra “La Guilla”, d'Antoni Casassas i
Jordà, escriptor teatral de la comarca.
Una comèdia políticament incorrecta,
fins i tot gamberra, sobre els plans per
cometre un assassinat. No us la perdeu.
I la cosa no acaba aquí. Amb l'afany
d'enfortir l'entitat i de mostrar que, com
sempre, està oberta a tota la gent del
nostre poble amb inquietuds teatrals,
hem iniciat un nou projecte: una petita
obra que vol incorporar més jovent del
poble. Sempre és bo comptar amb gent
nova, i fer-los partícips d'un projecte que
ja fa més de trenta anys que dura. En
l'art, creativitat vol dir sempre innovació,
i aquests rejoveniments signifiquen, en
definitiva, poder crear i continuar sent un
grup tingut en compte en el panorama
del teatre amateur osonenc.
Res d'això seria possible sense el nostre públic. Continuem comptant amb
vosaltres. Ens retrobem en aquesta Festa
Major, que de ben segur serà profitosa
per a tothom.

vilatorta teatre
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programació
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FESTA MAJOR
DE VILALLEONS
Dijous 28 de juliol
• A 2/4 d'11 de la nit:
MONGETADA POPULAR
Dissabte 13 d'agost
• A les 10 de la nit, a l'església de Vilalleons,
CONCERT amb el grup NÀIADES
Diumenge 14 d'agost
• A les 9 del matí: TORNEIG DE BOTXES
• A les 6 de la tarda: ANIMACIÓ INFANTIL
• A les 10 de la nit: CINEMA A LA FRESCA

Inauguració
diumenge, dia 17 de juliol
a les 7 del vespre
Aula de Cultura

Dilluns 15 d'agost
• A 3/4 d’11 del matí: MISSA
• A les 5 de la tarda: SARDANES
amb la COBLA JOVENÍVOLA
• A les 7 del vespre:
CANTADA D'HAVANERES
amb el GRUP NORAI

Pregó “arqueològic” de la Festa Major

24

“Els assentaments prehistòrics i
d’inicis de l’edat mitjana del
Bosc del Quer” és el títol del
pregó de la Festa Major d’enguany,
que anirà a càrrec de Josep Font i
Òscar Castro, arqueòlegs d’Actium
Patrimoni Cultural, SL. que explicaran, en primer lloc, els motius i
procediments per dur a terme
intervencions arqueològiques preventives i després exposaran els
resultats de les excavacions al
tram de Sant Julià de Vilatorta de
les obres de desdoblament de la
carretera C-25, al jaciment del
Bosc del Quer, on s’han trobat
importants restes des del Neolític
fins a inicis de l’edat mitjana.

anem-hi,
xato?
Festa
Major
Sant
Julià de
Vilatorta

Divendres 15 de juliol
• A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de Catalunya CAMINADA NOCTURNA
incripcions a la sortida. Preu: 3e. Organitza Consell de Joventut - Tupinots

FES

Dissabte 16 de juliol
• A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya SARDANES
audició de Festa Major amb la cobla LA FLAMA DE FARNERS
• Parc de les Set Fonts: a les 9 del vespre, SOPAR JOVE
i a les 12 de la nit, FES-TE JOVE, org. CJ-Tupinots
Diumenge 17 de juliol
• A les 9 del matí, plaça de Catalunya XVIII TROBADA DE MOTOS ANTIGUES
• A les 9 del matí, a les pistes del recinte del Pavelló CONCURS DE BOTXES
• A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya, PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec dels arqueòlegs Josep Font i Òscar Castro
• A les 7 de la tarda, a l’Aula de cultura inauguració de la Mostra d’Art Local
• A 2/4 de 9 del vespre, al Saló Catalunya, TEATRE
Vilatorta Teatre presenta “LA GUILLA” d’Antoni Casassas.
Preu de l’entrada: 5e
Dilluns 18 de juliol
• De les 7 a les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya
Abaraka Bake presenta jocs, tastets i músiques del món
• A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya,
CINEMA A LA FRESCA pel.lícula KILLERS comèdia d’acció (en català)
Dimarts 19 de juliol
• A les 7 de la tarda, GIMCANA DE BICICLETES, organitzat pel C.C. Calma
• A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya CURSA D’ORIENTACIÓ NOCTURNA
Dimecres 20 de juliol
• A 2/4 de 10 nit, pl. Catalunya, 3a edició de I TU QUÈ FAS? org. pel CJ-Tupinots
Dijous 21 de juliol
• A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya, EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA
a càrrec dels alumnes del Gimnàs municipal

MAJ

STA

AJOR

Divendres 22 de juliol
• A les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya, XV CONCURS D’ALLIOLI
• A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya, SOPAR POPULAR
• A 2/4 d’11 de la nit, pels carrers del centre de la població
CORREFOC/DIABLES amb els Tronats
• A 2/4 de 12 de la nit, a la plaça de Catalunya,
actuació de MIQUEL DEL ROIG repertori de cançons catalanes
• A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts, TUPINADA org. pel CJ-Tupinots
Dissabte 23 de juliol
• A les 10 del matí, a la zona verda pavelló, ATRACCIONS INFLABLES
• A la 1 del migdia, a la zona verda pavelló, FESTA DE L’ESCUMA
• A 2/4 de 5 de la tarda, pels carrers del poble,
AIGUA PEL JOVENT organitzada pel CJ-Tupinots
• A les 5 de la tarda, a les Set Fonts,
BALLADA DE SARDANES amb l’Orquestra MARAVELLA
• A les 7 de la tarda, a la plaça de Catalunya,
CONCERT amb l’Orquestra MARAVELLA
• A 2/4 de 9 del vespre, al camp de futbol municipal
TORNEIG DE FUTBOL 7: partit de veterans
• A 2/4 de 10 del vespre, al camp de futbol municipal
FINAL TORNEIG DE FUTBOL 7
• A 2/4 11 de la nit, a la plaça de Catalunya,
GRAN BALL DE FESTA MAJOR amb l’Orquestra MARAVELLA
• A 2/4 d’1 de la nit, al parc de les Set Fonts,
FESTA “AKELLS MERAVELLOSOS ANYS”, org. pel CJ-Tupinots
Diumenge 24 de juliol
• A les 10 del matí, a la plaça de Catalunya, TROBADA DE PUNTAIRES
• A 2/4 de 12 del matí, a la plaça de Catalunya
SORTIDA DELS GEGANTS amb acompanyament musical
• A 2/4 d’1 del migdia, recepció del CF ST. JULIÀ Femení
pel seu ascens de categoria
• A 2/4 de 6 de la tarda, a les Set Fonts, ESPECTACLE INFANTIL
amb YAKUMBA “Quins trastos”
• A les 7 de la tarda, al Saló Catalunya, PRESENTACIÓ i PROJECCIÓ DEL
DVD “Sant Julià de Vilatorta. El record d’un poble”
• A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya FI DE FESTA amb
BEIJING-ACROBATS de la Xina i ARTISTES DEL CIRC RUS

festa major

XV Concurs d’allioli
Inscripcions: abans de començar el concurs.
Bases:
• Lloc: els participants hauran de fer l’allioli al mateix lloc.
• Temps: s’haurà de fer en un temps màxim de 30 minuts.
• Utensilis: morter i mà de morter (cada participant se’ls
ha de portar).
• Ingredients: l’organització facilitarà els alls i un petricó
d’oli. Els altres ingredients caldrà que cada participant
se’ls porti.
• Participants: individuals o per parelles.
Premis:
• Premi al millor allioli.
• Premi al millor allioli amb altres ingredients.
• Records per a tots els participants.
Sopar popular
• Ja podeu adquirir els tiquets del sopar fins el divendres 19 de juliol a
les oficines de l’Ajuntament.
• Enguany el sopar tindrà el preu simbòlic d’1e per tiquet per a les persones
empadronades, i 8e les no empadronades. Amb aquesta mesura es vol
evitar el mal ús que es pugui fer dels tiquets i del malbaratament del menjar.
El sopar popular és un acte compartit, per això es fa a la plaça on tothom hi
participa d’una manera física. Es recomana que la gent no vingui a buscar el
sopar per endur-se’l a casa, ja que es trenca l’autèntic sentit d’aquesta festa.
No se servirà el sopar a les persones que vinguin amb bols o tupers.
• Cal dur-se la taula, les cadires i els coberts.
Correfoc
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• Itinerari: carrer de l’Església, plaça de l’Església,
carrer Rector Roca, carrer del Campanar, plaça Major,
carrer del Pont, plaça del Marquès de la Quadra, carrer Sant Roc, avinguda Jaume Balmes i carrer dels
Marquesos de Vilallonga.
Consells pels participants al correfoc:
• Es recomana protegir amb cartrons les vidrieres
de les plantes baixes dels carrers per on passi el correfoc.
• Per posar-se sota el foc es recomana portar
roba de cotó amb màniga llarga, barret, mocador per
la cara i calçat tancat.
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Estiu Set Fonts
La quinzena edició del cicle Estiu Set Fonts
compta amb una programació de 4 actuacions
en viu i en directe per amenitzar els vespres
dels divendres de l’estiu. Les actuacions
comencen a les 10 de la nit i l'entrada és gratuïta. Per l'escenari del parc de les Set Fonts
desfilaran els grups següents:

1 de juliol
THE THURSDAY BAND
-rock8 de juliol
SCARBITS
-Beatles15 de juliol
NIGHT BIRDS
-pop acústic29 de juliol
GALLINA DE PELL
-pupurri acústic-

Frescajocs 2011
L'edició d'enguany dels Frescajocs
s'està desenvolupant durant els dies
5, 6, 7, 11, 12, 13 i 14 de juliol, de les
9 a les 11 del vespre a la plaça de
Catalunya, amb la participació del
barris de les Pedreres, el Perer, la
Font d’en Titus, Rector Roca, Sant
Roc, Centre i Albereda - Núria que
disputen partides de parxís, botxes,
el dòmino, els escacs, les dames, la
botifarra i les bitlles catalanes.

Calendari
d’activitats
estiu-tardor 2011

programació
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JULIOL
- Dia 1: Estiu Set Fonts
- Dia 8: Estiu Set Fonts
- Dia 9: Sardanes
- Dia 10: Festa de Sant Cristòfol
Benedicció de vehicles
- Dia 15: Estiu Set Fonts
- Del 15 al 24: Festa Major STJV
- Dia 17: Festa de fi de curs Patuleia
- Dia 25: Festa local
- Dia 29: Estiu Set Fonts
- Dia 30: Sardanes
AGOST
- Dia 6: Sardanes
- Del 13-15: Festa Major de Vilalleons
- Dia 20: Sardanes
i concurs de colles improvisades
- Dia 26-28:
XXVII Torneig de bàsquet UNNIM
SETEMBRE
- Dia 3: Sopar de veïns del
barri del Centre
- Dia 5: Inici curs escolar Patuleia
- Dia 11: Actes commemoratius per la
Diada Nacional de Catalunya
- Dia 25: Viu el Parc. Tallers de circ
“Viu i Riu” a partir de les 5 de la tarda
al parc de les Set Fonts
OCTUBRE
- Dia 7: Commemoració
Mare de Déu del Roser
Col·legi del Roser
- Del 7 al 12: Viatge de tardor del
Casal d'avis
- Dia 28: Festa de les fulles. Patuleia
Castanyades: escola Bellpuig
i col·legi del Roser
- Dia 31: Castanyada. Patuleia
NOVEMBRE
- Dia 5: Castanyada. Casal d’avis
- Dia 13: Castanyada
Agrupació Sardanista
29
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Neix una nova entitat:
Voluntariat vilatortí
A mitjan del
passat mes de
maig, va tenir
lloc a la Sala
de conferències del Pavelló municipal
d'esports de
Sant Julià de
Vilatorta la presentació de les
bases del proVolunjecte
tariat vilatortí.
A les persones
que varen assistir els volem donar les gràcies, als que no ho
varen poder fer aprofitem l'oportunitat que ens
brinda la revista Vilatorta, per explicar-vos el
projecte.
Aquesta idea neix d'un grup de persones
que creuen en la necessitat d'intentar implicar
a més gent en tasques de voluntariat. Parlant
amb gent del poble s'ha anat veient que el què
antigament era un voluntari, malauradament ha
anat desapareixent i s'ha anat transformant
més en la de col·laborador. Al nostre poble
existeix un voluntariat que dóna un cop de mà
en moltes activitats que generalment solen ser
lúdiques, s'agraeix però creiem que hi ha més
coses que es poden fer.
Amb un grup de vilatortins fa temps que hi
donem voltes i hem pensat en fer un pas més i
establir una estructura organitzada amb unes
bases, ja hem iniciat contactes amb l'Ajuntament per poder treballar conjuntament amb
la seva ajuda i estem convençuts que junts ho
aconseguirem tirar endavant.
Treballarem en dos àrees d'actuació: la lúdica i la social.
En la lúdica ja existent, ens basarem en la
col·laboració en esdeveniments i actes com la
Caminada de les Guilleries, festes, etc...
L'àrea social la dividirem en dues parts: la
social lúdica i la social assistencial. En la primera hem de treballar en projectes de defensa i protecció del medi com poden ser la recuperació de camins o fonts en desús i neteges
puntuals d'espais. En la social assistencial és
on hem de treballar més i dedicar-hi més
esforços, és en aquest punt on cada ajuda
rebuda tindrà més importància.Per organitzar
bé aquesta àrea farem dos blocs diferenciats:

el primer on hi encabirem les necessitats i el
segon on hi posarem la disponibilitat del voluntari, creuarem les dades i començarem a fer
accions. Les accions aniran destinades a totes
aquelles persones que tinguin algun tipus de
limitació, des d'acompanyar una persona a fer
una gestió, passant per una simple lectura a
domicili, fer una passejada o simplement fent
companyia.
Una altra part de l'assistència que estem
estudiant pot ser la de l'intercanvi de coneixements, jo t'ajudo a fer una cosa que no saps fer
i tu em dones un cop de mà en una altre (sistema que ja s'està posant en pràctica en molts
llocs).
Properament ja informarem on s'han de dirigir les persones interessades en ser voluntàries, rebre més indicacions i alhora atendre les
sol·licituds de necessitats, us mantindrem
informats mitjançant cartells que penjarem als
punts d'informació ja existents i també donarem als comerços del poble.
Qui pot ser voluntari? Tothom pot ser voluntari, persones anònimes disposades a donar
un cop de mà a canvi de res, no importa el
temps que hi pugeu destinar, per poc que sigui
sempre serà benvingut.
El somriure solidari que engeguem està
obert a tothom, necessitem la vostra col·laboració per tirar-ho endavant, uneix-te al projecte!
Agnès Verdaguer i Pere Coma
Membres del Voluntariat vilatortí

´
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espai música
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Santi Panadès presenta
“El viatge de l’home errant”
Han tornat a passar uns
quants anys des que “Camps”
tanqués cicle musical i parèntesi. Ho va fer aquí a Sant
Julià, donant cloenda a una de
les nostres populars “festa
major”.
Santi Panadès ha editat un
nou treball discogràfic, i
torna a l'escenari amb un
petit espectacle “El viatge de
l'home errant” un àlbum
amb catorze cançons amb
sonoritat pròpia, peculiar i de
caire intimista, molt més proper a la música d'autor.
Aquest nou treball ha estat
elaborat en el decurs dels dos
últims anys al nostre poble.
Escrit, arranjat, enregistrat,
mesclat i produït integrament
a Sant julià.
Aquesta vegada presenta
una formació minimalista únicament acompanyat per Pep
Solà: bateria, percussions i
veus. I de Jordi Serrat: pintura, veus i harmònica. Sí, heu
llegit bé, “pintura”. El petit
espectacle gira al voltant d'un
seguit d'històries que “L'he”
recull d'un viatge imaginari, i
a cada concert neix una pintura inspirada en una de les
cançons. D'aquí la frase que
proposa: “catorze cançons,
catorze concerts, catorze pintures”.
En aquests concerts regalen el CD a tots els assistents
i el quadre es dóna a qui té la
fortuna d'aconseguir la butlleta daurada que hi ha dins
d'un dels CDs lliurats.
En Santi li agrada definirse com a músic de parèntesi,
- No em dedico professionalment a la música, tantmateix, malgrat deixar espais
entre els meus treballs, fins
ara mai he pogut deixar d'escriure i tocar cançons, i molt
de tant en tant ho faig dalt de
l'escenari, per això dic que

em sento ser un músic de
parèntesi.
L'home errant, pseudònim
que ha utilitzat d'altres vegades per signar treballs de producció, disseny, o escriptura,
ara el pren com a nom propi i
embolcalla disc i espectacle.
- Em sento molt identificat
amb aquest nom, i penso que
“L'he” és una part de nosaltres
que gairebé tots portem dins.
Indiferent al gènere, home o
dona, és aquella cerca que
ens porta a seguir endavant i a
fer camí.
Tot plegat va ser presentat

el passat dia 3 de juny al
Casino de Vic on va començar
el viatge i a partir del setembre
d'enguany donarà continuïtat
a la resta de concerts fins a
completar-ne els catorze.
Diu estar molt satisfet de
com ha quedat el disc, de
com explica aquest viatge a
l'interior, amb cançons despullades i lletres plenes de sentits, però ens confessa que el
què encara fa més gran
aquesta satisfacció, és el fet
d'haver-lo pogut treballar i enregistrar a casa seva, al nostre
poble.
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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

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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Estiu i sardanes

Aplec de
Puig-l'agulla

Ja fa 42 estius que la nostra entitat organitza les audicions dels dissabtes al vespre de juliol i agost de forma
ininterrompuda, des de l'estiu del 1970.
Aquest any hem començat aquestes audicions el 9 de
juliol a la plaça de Catalunya amb la Cobla Lluïsos. En
aquesta pàgina publiquem el calendari sardanista del
nostre poble, on hi trobareu la informació de totes les
audicions programades.

El passat 25 d'abril (Dilluns de
Pasqua) varem organitzar el tradicional Aplec de Puig-l'agulla.
Durant el matí es va celebrar la
missa oficiada per Mossèn
Jaume Reixach i cantada per la
Coral Cants i Rialles. En acabar, la
Cobla Lluïsos va interpretar una
audició sencera de sardanes, i a
la tarda, es va fer l'altra audició
que estava programada, a càrrec
de la Cobla Baix Llobregat.
Com cada any, els pernils, ous
i cava varen ser els altres protagonistes amb les tradicionals
rifes, que es varen fer durant el
matí i la tarda i que tenen un considerable èxit entre els assistents.
Volem agrair molt especialment al Restaurant de Puig-l'agulla la seva col·laboració en aquest
Aplec.
Amb aquest Aplec vam donar
per començada la temporada sardanista 2011.

Fes-te’n soci,
41 anys ens avalen: 1970-2011
Si teniu en compte que la sardana és una de les manifestacions culturals més importants de Catalunya, el fet que
a Sant Julià de Vilatorta puguem mantenir viva la flama
del sardanisme des de fa 41 anys és, en gran mesura,
gràcies als 270 socis que té l'entitat.
És per això que et volem animar a fer-te soci: per
només 10 euros a l'any ens ajudaràs a tirar endavant.
T'enviarem l'informació sardanista de la nostra comarca
i tindràs l'entrada gratuïta al concert de Nadal que organitzem; però sobretot, estaràs col·laborant en una tradició tan nostra i catalana com és la sardana.
Ja hem fet 40 anys, ajuda'ns a fer-ne molts més. Feste soci! Per més informació: 93 812 21 79

agrupació sardanista
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Calendari de la temporada 2011
Des d'aquestes línies volem convidar-vos a
participar en les ballades programades i recordar-vos que el 20 d'Agost, celebrarem el tradiData

cional Concurs de colles improvisades. Al final,
coca, fuet i cava per a tothom que hi participi.
Animeu-vos!!

Hora

Lloc

Concepte

Cobla

Dissabte 9 juliol

10 nit

Plaça de Catalunya

Audició

Amoga

Dissabte 16 juliol

9 matí

Plaça de Catalunya

Audició

La Flama de Farners

11 nit

Plaça de Catalunya

Actuació

Grup Cantoni

5 tarda

Les Set Fonts

Audició de Festa Major

Maravella

7.30 tarda

Plaça de Catalunya

Concert de Festa Major

Maravella

10 nit

Plaça de Catalunya

Audició

Ciutat de Girona

Dissabte 6 agost

10 nit

Plaça de Catalunya

Audició

Sabadell

Dilluns 15 agost

5 tarda
7 tarda

Vilalleons

Audició de Festa Major,
havaneres i rom cremat

Jovenívola Agramunt
Grup Norai

Dissabte 20 agost

10 nit

Plaça de Catalunya

Audició i concurs de colles improvisades
amb coca, fuet i cava per a les colles participants

La Flama de Farners

Diumenge 13 nov.

5 tarda

Pavelló esportiu
municipal

Diumenge 11 des.

6 tarda

Saló Catalunya

Dissabte 23 juliol

Dissabte 30 juliol

Audició-castanyada
Castanyes i vi dolç per a tots els assistents
Concert Nadal

Ciutat de Girona

La Flama de Farners

33

REV. 60

7/7/11

8:30

Página 28

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

•
•
•
•

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 concert, un parell de llibres i els tastets
Unes 200 persones van
omplir el Saló Catalunya de
Sant Julià de Vilatorta per
assistir al Concert Solidari
organitzat per Lídia Casals en
benefici de l'Associació Abaraka Bake i amb l'objectiu de
recaptar fons per a la construcció de l'escola aràbiga de
Jali. La recaptació final va ser
de 620€ i serà destinada íntegrament a la construcció
d'aules per l'escola. Des de
l'Associació Abaraka Bake
volem donar les gràcies a tots
els participants al concert així
com a tots els assistents i
col·laboradors. Seguint amb
les activitats de l'Associació
també vam ser presents a la
fira del tupí amb una paradeta on veníem artesania de
Gàmbia i ceràmica de Jali.
Per altra banda, i per
donar un punt crític a les nostres activitats i projectes, us
recomanem dos llibres que,
durant aquest passat hivern i
la primavera, han estat molt
comentats. El primer és el llibre Indigneu-vos! de Stéphane Hessel. L'autor comenta: “Desitjo que tots, cadascun de vosaltres, tingueu
el vostre motiu d'indignació.
És necessari.” En el nostre
cas, una cosa que ens indigna són les desigualtats socials. Però, com a Associació,
estem dins un sistema que
malgrat la bona fe potser les
acabem fomentant. Gustau
Nerín en el llibre Blanc bo
busca negre pobre fa una crítica de la cooperació i les
ONG i ens fa adonar de la
complexitat del sistema de la
cooperació i de les seves
conseqüències. Procurarem
aprendre'n per actuar de
forma responsable.
Per acabar i amb l'objectiu
de conèixer noves cultures a
través de vilatortins ho farem
amb l'activitat jocs, tastets i

músiques del món, el dilluns
18 de juliol de 2011 de 19 a 21
hores a la plaça Catalunya. Els
nouvinguts vilatortins ens pre-

abaraka bake
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pararan tastets de la seva
cuina i jugarem i ballarem amb
danses d'altres llocs. Hi esteu
tots convidats.

Associació Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta - Jali
http://abarakabake.blogspot.com/abarakabake@gmail.com
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Carrer de Cardona, 1
Tel. i Fax 93 886 10 69

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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Actualitat del Club

La 7a BTT les Guilleries
El passat 5 de juny es va portar a terme la 7a
BTT les Guilleries que va recórrer els termes de
Sant Julià, Taradell, Seva, Viladrau i Sant
Sadurní. Si recordeu va ser una setmana de
pluges i just el matí del diumenge va parar el
temps suficient per fer la prova.
El fang va estar present a tota la cursa, en
uns llocs més que d'altres i la vegetació que es
troba pel camí va fer que els ciclistes s'anessin
mullant de tot arreu. De totes maneres, la cara
dels participants era de satisfacció al poder fer
el recorregut amb les condicions dures que es
trobava el terreny.
Van agafar la sortida uns 150 participants
que es van dividir entre la cursa de 32 i 50
quilòmetres, amb una part de recorregut comú
i dues parts que només van fer les de la llarga.
La sortida es va donar a les 8.30 i els últims en
arribar al pavelló de Sant Julià va ser pels volts
de les 13.30. Aproximadament a mig recorregut, els participants van gaudir d'esmorzar,
entrepà de botifarra, fruita, pastes, beguda. La
cursa es va desenvolupar sense incidents, avaries en alguna bicicleta i algun petit accident
sense transcendència. Tots els participants van
demostrar una esportivitat i civisme al llarg del
recorregut que des de l'organització agraïm a
tots.
Un nombrós equip de col·laboradors, per
dissenyar i marcar el circuit, per preparar l'avituallament, les inscripcions, posar a punt tot el
material i l'organització en general va permetre
que un any més la BTT les Guilleriesn fos un
èxit.
Al final de la cursa a tots els participants
se'ls va donar un obsequi consistent en una
samarreta commemorativa de la cursa, uns
mitjos d'esport, un exemplar de la revista

club ciclista calma
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SoloBici i algun altre detall.
Els comentaris dels participants sobre el
recorregut i l'organització van ser molt positius,
la qual cosa ens dóna ànims per la propera BTT
de l'any que ve.

Llicències de la
Federació de Ciclisme
El club gestiona les llicències de la Federació
de Ciclisme, tant a nivell català, estatal o de la
UCI. Per què serveix i quins avantatges té?
D'entrada si participeu en qualsevol cursa
(BTT o de carretera) la llicència us estalvia
pagar l'assegurança que fan pagar les organitzacions, normalment 6 euros.
El més important és que la llicència comporta una assegurança que cobreix:
• Accidents del propi ciclista. Només per
aquesta creiem que ja val la pena. Encara
que vigilem, a la carretera i al bosc sempre
hi ha un risc.
• Responsabilitat civil pels danys que
poguem ocasionar.
Des de la web del Club podeu enllaçar amb
la de la Federació on trobareu el detall de totes
les cobertures i els preus.

Sortida social del Club
Des del club ens ha semblat interessant programar una sortida dirigida a tots els socis/ies
pel dia 24 de setembre. Els detalls del lloc on
anar ho proposarem més endavant, esteu al
cas de la web. Es tracta de fer una sortida que
ens hi sentim tots còmodes, esmorzar i compartir una estona junts. Esperem les vostres
propostes des de la web o bé directament a les
persones de la junta. Sobretot, reserveu el dia.
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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

Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9
Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Un equip de bàsquet americà per primer
cop en el Torneig de Sant Julià

L'equip del Boston University,
pertanyent a la 1a divisió universitària femenina NCAA
d'Estats Units participarà en
el 27è Torneig de bàsquet
Unnim, que es disputarà el
dies 26, 27 i 28 d'agost de
2011. Fins ara, ja han participat diversos equips procedents de l'estat espanyol i de
la resta d'Europa, com Suècia, Lituània, França, Anglaterra, Eslovènia, etc.
Des de l'1 de maig i fins al

10 de juliol està obert el termini d'inscripció del torneig, que
pot fer-se a través del nostre
web:
www.basquetsantjulia.com,
on podreu trobar tota la informació referent al torneig.
Com a novetat per aquest
any, es podran consultar
resultats i classificacions en el
web, que s'aniran actualitzant
constantment.
També s'aniran penjant
vídeos, fotos i comentaris en

el nou facebook del torneig;
“torneig basquet unnim”, que
ja és operatiu.
El Torneig continua creixent
any rere any, i si l'any passat
es va disputar a 25 pistes de
la nostra comarca, aquest any
es jugarà a 34. A la darrera
edició van participar 242
equips, jugant-se quasi 600
partits. Enguany esperem
augmentar considerablement
el nombre de participants,
consolidant-se en el torneig
de bàsquet amb més participació d'Europa.
En el 26è torneig vam
comptar amb 120 organitzadors i voluntaris. Continuem
oberts a que més bojos pel
bàsquet s'apuntin a participar
amb nosaltres. T'hi apuntes?
Contacta amb Pere Coma
(pere@catcomagrup.com)
A part dels partits de competició del torneig, podrem
veure també els clàssics partits d'exhibició d'equips ACB,
de bàsquet en cadira de
rodes, de disminuïts psíquics,
clínic per entrenadors, i
podrem participar en les activitats complementàries, com
jocs infantils, karaoke, pujada
en els globus captius, xocolatada, festa del bàsquet, que
com sempre, seran totes gratuïtes, a excepció dels partits
ACB, doncs aquests equips i
els àrbitres cobren. Però, com
ja sabeu, els preus seran molt
populars.
Esperem que, d'una o altra
manera, participis en el nostre
torneig i tots plegats ens ho
passem tant bé com ho hem
fet fins ara. Ens retrobem l'últim cap de setmana d'agost!
Joan Aragó
Cap de premsa
TORNEIG BÀSQUET UNNIM
Sant Julià de Vilatorta

associació de bàsquet sant julià
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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
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Llar d’infants municipal Patuleia
Panells didàctics
La Patuleia ha encetat el tercer trimestre amb
la introducció d'una nova proposta didàctica
creada per l'equip docent, a partir d'objectes
no catalogats. Es tracta d'uns panells de fusta
penjats a les parets on es poden dur a terme
un seguit d'accions a través d'instruments que
s'utilitzen en infinitat de moments durant la
vida quotidiana. Alguns d'aquests instruments
són: panys, llums tàctils, corretges de persianes, cremalleres, baldons, cinturons de seguretat, manetes, ganxos, endolls...
El fet de presentar aquest material “no
accessible” als infants en la nostra societat, fa
que els desperti un interès, motivació i curiositat que altres materials educatius i d'alt cost
sovint no generen.
Un tret característic dels menuts en aquestes edats és la d'imitar als grans, i amb la presentació d'aquest material és possible facilitarlos endinsar-se en el món adult.
Paral·lelament a la funció lúdicosimbòlica
que representa aquesta activitat, es desenvolupen altres aspectes destacant els lògicomatemàtics. Ens permet descobrir la capacitat
del nen per diferenciar estímuls, comparar-los i

organitzar-los amb les eines que el seu pensament sensoriomotriu li ofereix.
Amb el temps els infants aconsegueixen:
- Fer un gran pas en l'estructuració del seu
pensament.
- Augmentar la capacitat de comprensió verbal pel fet de relacionar fets i esdeveniments
concrets amb el llenguatge.
- Concentrar l'atenció en la pròpia activitat
amb els objectes.
- Conèixer algunes propietats i accions dels
materials que manipulen.
- Treballar autònomament, cada u al seu
ritme, i amb llibertats d'elecció de materials.
- Experimentar sentiments d'èxit i satisfacció
en la pròpia activitat.
- Valorar el material, conservar-lo i respectar-lo.
- Acceptar i respectar la prèsencia activa
d'altres infants.
- Potenciar la relació oculomotriu i perfeccionar la motricitat fina.
Esperem que aquesta activitat innovadora
hagi estat del vostre interès i aprofitem per
comunicar-vos que aquest curs la Patuleia
celebra el 10è aniversari de la seva obertura.
Gràcies a tots per fer-ho possible!
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Felicitats, Patuleia!
I és que ja fa 10 anys que es
va inaugurar la llar d'infants
municipal. Al llarg de tots
aquests cursos són molts els
nens i nenes que han passat
per la Patuleia, un magnífic
equipament de 74 places,
amb un equip de 8 professionals que vetlla per l'educació i
el desenvolupament integral

dels infants de 4 mesos a 3
anys. Una tasca reconeguda i
valorada per tots els pares
que hi han confiat, però també
per la regidoria d'educació
d'aquest municipi.
Al llarg del curs 2011-2012
farem la celebració d'aquest
desè aniversari, i tot el poble

podrà visitar la llar d'infants.
Estic segur que els nens ens
l'ensenyaran amb molt de
gust. Felicitats doncs per
endavant.
Per cert, encara no heu vist
la felicitació de Nadal que ens
van fer? Lipdub llar d'infants
Patuleia, al Youtube.
41
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Escola Bellpuig
Sant Jordi
Aquest any tot i no ser a l'escola, hem celebrat el Sant Jordi amb diverses activitats
entre les quals destaquen els Jocs Florals i la
representació teatral del llibre “La llegenda de
la princesa”.
L'obra de teatre va ser una activitat cooperativa entre tots els alumnes de l'escola. Els
nens i nenes d'educació infantil i cicle inicial
van fer els decorats, els de cicle mitjà van fer
la representació i les cançons i els alumnes
de cicle superior es van encarregar d'adaptar
l'obra de teatre.
Si voleu veure l'obra de teatre podeu visitar l'enllaç següent http://blocs.xtec.cat/ceipbellpuig/2011/05/04/representacio-de-la-llegenda-del-drac-i-la-princesa/
Els Jocs Florals són un concurs literari en
el qual els alumnes elaboren textos i dibuixos.
Els gèneres literaris treballats a l'escola
són els següents:
• El dibuix
• Rodolins
• El conte
• La poesia
• Cal·ligrames
• El còmic
Educació infantil ha treballat la modalitat
de dibuix i rodolins. A cicle inicial s'ha treballat en la modalitat de conte i poesia i cicle
mitjà i superior han treballat el conte i la poesia i com a opcional els cal·ligrames i el
còmic.
El procés d'elaboració de les produccions
literàries es va fer en hores de classe i es va
tenir en compte les següents fases:
• Escriptura dels textos en un esborrany de
forma individual.
• Correcció únicament ortogràfica dels textos, per part del tutor/a.
• Passar en net manualment els textos ja
corregits ortogràficament.
Una vegada acabats els textos es va fer el
lliurament d'aquest amb un sobre on hi costava el pseudònim i a dins el nom de l'alumne.
Dels textos premiats es va valorar l'originalitat i la qualitat literària (l'ús de connectors
textuals, la cohesió textual, la coherència en
el contingut, l'ús de l'estructura pròpia del
conte i el poema, etc) de cada text. De cada
classe en van sortir dos textos.
Les guanyadores i guanyadors van ser:
P3 - Mar Rodríguez
P4 - Abril Villegas
P5 - Cavaller vermell - Arnau Viñas
1r - Sol - Mar Tanyà
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2n - conte: Dofí - Ivet Clos
poema: Ironman - Nil Riera
3r - conte: OCM - Oriol Canadell
poema: Peus pudents - Sergi Tanyà
4t - conte: Súper Martin
poesa i original - Biel Ordeix
poema: Hermione Granger - Anna Roqueta
5è - conte: Mansicansi - Ena Vilella
poema: Navarro - Guillem Puigsech
6è - conte: Camins - Mireia Raurell
poema: Pepsi's - Andrea Terceño
Si voleu llegir-los poder copiar aquest enllaç al vostre ordinador:
http://blocs.xtec.cat/ceipbellpuig/2011/04/28/jocs-florals-2011/

Fira del Tupí
Tal i com es va acordar al
Consell Escolar Municipal,
totes les escoles de Sant Julià
vam participar a la Fira del
Tupí. Cada escola va elaborar
objectes de fang: penjolls,
arracades, fruiteres, peces de
fruita, animals, espalmatòries... que es van regalar a tots
els visitants de la Fira. Esperem que tingui continuïtat ja
que és un bon motiu per treballar conjuntament tots els
nens i nenes del poble.
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L'escola Bellpuig aquest curs ha estat guardonada
amb dos premis literaris
Tot l'equip de mestres de l'escola Bellpuig ens plau notificar
que aquest curs 2010-2011
els alumnes de 4t de Primària
han estat guanyadors del
premi literari Baldiri Reixach
amb el treball “ D'on venim,
cap on anem?”. Els alumnes
han treballat el passat, el present i el futur de Catalunya a
través de les experiències
dels seus propis avis, àvies,
pares i mares que van venir a
la classe a explicar-ho.
Entre altres temes s'han
treballat els valors que tenim a
nivell de territori i al món, com
també la Guerra Civil, la globalització, els canvis de les
feines dels avis i pares, etc.
El premi es va recollir a

l'Espluga de Francolí el passat
5 de juny. Els alumnes van ser
felicitats personalment per
l’alcalde i pel regidor d’educació en una recepció a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
Durant el curs, els alumnes
de 3r i de 4t han participat en
un concurs literari convocat
pel Servei d'ensenyament del
Català del Departament d'Educació de la Generalitat, “El
gust per la lectura”
Es tractava d'elaborar un
treball després de la lectura
del llibre:
3r: “Rovelló, artista de circ”.
Consistia en l'elaboració d'un
dossier on s'explicaven 5
situacions que podria haver

viscut en Rovelló si en lloc
d'anar a parar al camp hagués
anat a parar a la ciutat. S'ha
valorat la qualitat del redactat
i l'expressivitat de la il·lustració.
4t: “La llegenda del drac i la
princesa”. Consistia en l'enregistrament audiovisual de la
representació de tres escenes
de l'obra de teatre. S'ha valorat la interpretació i la escenificació.
El dimecres dia 8 de juny es
va fer el lliurament de premis
al Caixa Fòrum de Barcelona.
Els alumnes de 4t van guanyar
el premi i els de 3r van ser
finalistes dins les seves categories.
MOLTES FELICITATS!
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Competències bàsiques 2011
Cada curs el Departament d'Ensenyament avalua els alumnes de 6è de primària de tots els
centres de Catalunya, mesurant coneixements i
competències bàsiques.

Tenint en compte que el nivell mitjà indica que
el centre es troba per sobre del llindar de superació de la competència, que el nivell alt vol dir que
està clarament per sobre del llindar i que el baix
assenyala que les respostes estan per sota, el
resultat de la nostra escola ha estat el següent:

GRAU D'ASSOLIMENT GLOBAL
LLENGUA
CATALANA

LLENGUA
CASTELLANA

LLENGUA
ESTRANGERA

MATEMÀTIQUES

ALT

MITJÀ

BAIX

Bellpuig

Catalunya

L'equip de mestres de l'escola estem molt contents i satisfets dels resultats fruit del treball conjunt entre alumnes, pares i mestres.
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Respostes a les preguntes del concurs
“Ho saps?” del núm. 59 - Pasqua 2011
1- Quantes cares té l'antic escorxador del poble situat al parc de les Set Fonts? 6 cares
2- A quina tradició vilatortina està dedicat el monument de la plaça de l'Ajuntament?
A les Caramelles
3- Quina ermita es troba a Puigsech? L'ermita de Sant Ponç
4- Quin nom té el grup de teatre del poble? Vilatorta Teatre
5- Quina és la peça més genuïna de la terrissa vilatortina? El tupí
La guanyadora del concurs “Ho saps?” del número passat de la revista Vilatorta va ser la
senyora Joana Peris. Felicitats!

Solució a
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema:
Pobles d’Osona 1a part
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AMPA escola Bellpuig
Sabíeu que el projecte del
menjador del Bellpuig és tot un èxit?
Ara ja fa dos anys vam engegar un nou projecte al menjador de la nostra escola, primant la
qualitat de les matèries primeres, la proximitat
dels productors, i els productes de temporada.
El nostre menjador va fer el canvi d'un servei
convencional a un d'ecològic.
Dos anys després d'aquesta reconversió
hem començat a obtenir-ne els fruits. El canvi
no només ha afectat a la confecció dels menús,
que s'han retocat a base d'incrementar la quantitat de verdures, d'ampliar la gamma d'ingredients emprats i fer servir tots els productes
(inclòs el peix) frescos i de temporada, que
és quan estan en el seu estat òptim i contenen
els millors nutrients, sinó que també ha revertit
en la manera com mengen els nens, en la seva
educació a taula i en els seus hàbits alimentaris.
La nostra experiència ha estat molt positiva,
i donat que som una de les escoles pioneres en
el servei de menjador ecològic, d'altres entitats
i escoles han mostrat interès pel nostre sistema. Aquest curs vam tenir el privilegi de ser
convidats al Fòrum Gastronòmic de Girona,
per parlar de la nostra profitosa experiència. I
en un àmbit més local, però no menys important, també vam assistir al Mercat del Ram,
dins les jornades tècniques. Va ser molt interessant i alhora sorprenent veure com moltes

escoles de la nostra comarca es mostren
oberts i disposats a engegar projectes similars
al que nosaltres tenim entre mans.
Per últim, aquest cap de setmana passat,
una escola del Penedès ens va convidar a una
reunió amb els pares del seu alumnat perquè
sentissin de primera mà la nostra experiència.
Tot això ens fa pensar que treballem en la
bona direcció, que no és altra que procurar el
màxim benestar per als nostres fills.
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Festa de la primavera
El passat dia 10 d'abril vam celebrar la Festa de
la primavera. Els alumnes de 6è ens esperaven
amb diferents parades de plantes florides, de
creatius collarets reciclats amb les càpsules de
cafè i rampoines curioses per redecorar les
nostres cases. Tot plegat per recaptar diners
per la clàssica sortida de final de curs a Port
Aventura.
La pluja, com cada any, ens va visitar però
no va impedir que gaudíssim de l'exhibició de
Taekwondo i les coreografies de patinatge i
funky on van participar també alumnes del
col·legi del Roser.
Després el mag AdanXou ens va fer un
espectacle ple de màgia i humor on vam quedar meravellats i sorpresos petits i grans.
Finalment, la xocolata desfeta i la coca ens
van acabar d'endolcir el festiu diumenge de primavera.
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AMPA i col.legi del Roser
P3 - Les fruites són bàsiques per a
una alimentació equilibrada - Els alumnes de P3 hem treballat la fruita, concretament el plàtan. A la classe ha vingut la
Sra. Vero que treballa en una fruiteria. Ens ha
explicat moltes coses sobre les fruites i ens
n'ha portat per tastar. La que més ens ha agradat ha estat... el plàtan. Ens ha regalat un
camió de joguina com el que utilitzen cada dia
per anar a Barcelona a buscar la fruita i ens ha
portat contes i un joc de fruites. Ens ha agradat molt tot i hem estat molt contents: moltes
gràcies, Vero.

xateria del poble on la Sra. Dolors (la peixatera) ens va ensenyar els diferents peixos,
mariscs... que ella venia. Ens van agradar moltíssim les seves explicacions. Moltes gràcies,
Sra. Dolors!

P5 - La setmana del porc Els alumnes de P5, el passat més de febrer, al
llarg d'una setmana vam estudiar el porc.
Primerament, el Sr. Wennberg, veterinari i
pare de la Clàudia, va venir un dia a explicarnos tot un munt de coses entorn al porc.
Posteriorment, el Sr. Jesús Delaparte, pare de
la Lara, va venir una tarda a ensenyar-nos com
s'embotien les botifarres i vam fer-ne a l'aula
seguint el mètode tradicional. Que divertit!
L'endemà, les cuineres ens les van coure i, a
mig matí, vam parar les taules amb tovalles,
plats vasos, coberts... i fer un bon esmorzar de
“pa amb tomàquet i botifarra”. Mmmm...! Van
ser boníssimes! Ja per acabar la setmana
visitàrem la carnisseria El Rebost. No van faltar
els contes del porc, esmorzars amb diferents
embotits... i d'una manera molt lúdica vam
acabar la setmana aprenent moltes i moltes
coses. Gràcies a totes les persones que van
venir a col·laborar amb nosaltres!

Les fruites

P4 - Treballem el peix espasa - Els nens i nenes de P4 hem estudiat els aliments. Concretament vam centrar-nos en el
grup dels peixos i hem estat treballant el peix
espasa. Ens va agradar molt poder veure i tocar
el seu cap i conèixer coses noves. Després les
cuineres de l'escola ens en van coure un filet i
el vam tastar. Mmm… que bo! Per acabar de
completar els coneixements, una visita a la pei-

Fem botifarres

P5 - 1r i 2n d'e. primària - Els oficis
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Peix espasa

A P5, el passat mes d'abril, aprofitant que estudiàvem el cos, comptàrem amb la presència de
2 infermeres: les Sres. Olga Asó i Sílvia Costa
(mares de l'Estel Boix i en Marc Villar) respectivament, qui ens van acompanyar, un parell
d'hores, per ensenyar-nos a conèixer el nostre
cos i tenir-ne cura. Ens van motivar molt i ben
segur que els consells han arribat a casa, per
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boca dels propis alumnes, i han estat molt
útils.
Per altra banda, el dimecres 6 d'abril, aprofitant que els alumnes de 1r d'e. primària treballàvem els oficis va venir a l'escola, el Sr.
Pere Codina (pare d'en Gil) per comentar-nos
qui és i en què consisteix l'ofici d'arquitecte.
Vam poder aprendre moltes coses noves.
El divendres 8 d'abril el Sr. Josep Macías,
policia local de Vic, també va venir a visitar als
alumnes de 2n d'e. primària, per explicar una
mica què és aquest ofici. Vam estar tots molt
contents i agraïts! Moltes gràcies per la seva
disponibilitat i col.laboració Sra. Olga, Sra.
Sílvia, Sr. Josep i Sr. Pere!

Anem de colònies
Els dies 13, 14 i 15 d' abril, els alumnes d'e.
infantil, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è d'e. primària van
anar de colònies.
Els més petitons es van desplaçar a “La
Llobeta” (Aiguafreda) i durant l'estada a la casa
van passar-s'ho d'allò més bé realitzant activitats relacionades amb el món del circ (malabars, equilibris, trapezi, llit elàstic, clown,
maquillatge... )
Els alumnes més grandets, 3r, 4t, 5è i 6è van
anar a Can Miqueló (Osona) i van poder treballar i gaudir d'una manera lúdica de la descoberta de l'Univers.

sió per conèixer una mica la història i la tradició dels pobles de la Vall d'Àneu i descobrir
com al llarg del temps aquesta vall ha sabut
treure partit dels seus recursos.
Aquest és un viatge molt esperat pels alumnes que acaben i, com és obvi, tots ells van
venir amb moltíssimes ganes de passar-ho bé.
Se'ls veia emocionats i ansiosos per veure com
aniria això de practicar esports d'aventura: baixar per un barranc, gaudir del ràfting... i disposats a fer una mica de gresca i xerinola.
Certament, la il·lusió i les ganes de compartir,
activitats i vivències junts, es respirava des del
mateix moment que van pujar a l'autocar que
els portaria al seu destí.
Un cop realitzat el viatge, hem pogut comprovar que les anècdotes viscudes i els bons
moments difícilment se'ls esborraran de la
memòria. És evident que aquest viatge ja
forma part dels records de cadascun d'ells i
també de l'àlbum de fotos que de ben segur ja
guarden “com un preuat tresor”.
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El viatge de fi d'estudis

Participació a la Fira de
ceràmica i terrissa “El Tupí”
Les colònies de c. inicial

L'esperat viatge de fi
d'estudis de 4rt d'ESO
Com ja és tradició a la nostra escola, els alumnes de 4rt van fer el viatge de fi d'estudis. De
l'11 al 15 d'abril van desplaçar-se al Pallars
Sobirà amb la finalitat de gaudir d'uns dies de
convivència, practicar esports d'aventura
enmig d'un paisatge privilegiat i aprofitar l'oca-

Els dies 28 i 29 de maig la nostra escola va participar, conjuntament amb els altres dos centres d'ensenyament del poble “la llar d'infants
Patuleia i el col.legi Bellpuig”, a la Fira del tupí
de Sant Julià de Vilatorta que organitza
l'Ajuntament. La col.laboració dels alumnes del
Roser va consistir en l'exposició i oferiment
d'objectes de ceràmica (floretes, ratolins,
marietes, arracades, anells, pins…) elaborats
per tots els alumnes -des de P3 a 4t d'ESO-.
Professors i alumnes de 3r i 4t d'ESO, per
torns, van estar a la paradeta al llarg d'aquests
2 dies i coincidiren que va ser una fira molt
bonica i participativa!
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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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Sopa de lletres
DE

VWXYZ
U
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
Per Concep Tort
ABCDEFGHIJK
Pobles d'Osona 2a part
Oristà
Orís
Perafita
Prats Lluçanès
Roda
Rupit
St. Agustí Ll.
St. Bartomeu

entreteniments

REV. 60

St. Boi Ll.
St. Hipòlit
St. Julià Vilatorta
St. Martí Albars
St. Martí Centelles
St. Pere Torelló
St. Quirze Besora
St. Sadurní

Nou concurs “Ho saps?”
1.2.3.4.5.•

•
•

Qui va projectar el parc de les Set Fonts?
Quin any va ser inaugurat el pavelló esportiu?
A quin número del carrer de Sant Roc hi ha la imatge del Sant?
Abans d’urbanitzar, al carrer de Ramon Llull hi passava un reg, com es coneixia popularment?
Amb quin nom es coneix l’edifici on hi ha les dependències del CAP -Centre d’Atenció
Primària- (el consultori)?.
Podeu deixar la resposta a la bústia de l'Ajuntament, fins a les 3 de la tarda del dimecres 20
de juliol. 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 una safata de pastes de rebosteria per gentilesa
de la Pastisseria Crossandra.
El sorteig es farà el dijous 21 de juliol, a les oficines de l'Ajuntament.


Butlleta per a participar al concurs
Respostes a les preguntes del concurs “Ho saps?” de la revista Vilatorta Festa Major 2011
1.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dades del concursant:
Nom i cognoms
Adreça

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Edat

…………………

Telèfon ………………….……………
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30

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…

Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92

7/7/11
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Guia d’horaris i telèfons
dels serveis municipals
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA
Plaça del Marquès de la Quadra, 1
08504 Sant Julià de Vilatorta
Telèfon: 93 812 21 79
Fax: 93 812 20 63
Correu electrònic: mailto: st.juliav@diba.cat
Web: www.santjuliavilatorta.cat
Horari d'atenció al públic
de dilluns a divendres de 10 a 3 del migdia
i els dimarts i els dijous de 5 a 8 de la tarda
SERVEIS TÈCNICS D'URBANISME
Els dimarts i els dijous de 5 a 8 de la tarda. Per visites als serveis tècnics cal demanar cita prèvia a les
oficines de l'Ajuntament. Tel. 93 812 21 79
SERVEIS SOCIALS
Dilluns i dimarts de 8 a 14 i de 15 a 18. Horari de
visites de 10 a 12. Telèfon d'atenció directa:
93 812 25 80
SOREA (Servei municipal d'aigua)
Els dijous de 12 a 2 del migdia
JUTJAT DE PAU
Els dimecres de 9 del matí a 2 del migdia
Tel. 93 812 25 80
PUNT JOVE
Estiu: de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia
Hivern: de dimarts a divendres de 10 a 2 del migdia
i de dilluns a divendres de 2/4 de 5 a 7 de la tarda
Tel. 93 812 25 06
CENTRE D'INFORMACIÓ DE LES SET FONTS
De dilluns a dissabte de 9 del matí a la 1 del migdia
i diumenges de 10 del matí a 1 del migdia
Tel. 93 812 27 86
PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL
Tel. 93 812 28 95. Gimnàs. Tel. 654 211 187
PISCINES MUNICIPALS
Del 23 de juny a l'11 de setembre
Cada dia de les 10 del matí a 2/4 de 8 del vespre
Tel. 93 812 20 06
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