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Nit màgica a les Set Fonts
En l’estiuenca nit del proppassat dissabte 30 de juny, el
grup vilatortí Terra de Tupinots dugué a terme la celebració d’una performance, amb el títol “Encendre Les Set
Fonts”, amb l’ambientació de cinc mil llantions i la participació d’un molt nombrós conjunt de convilatans que els
encengueren. L’objectiu d’aquesta reeixida acció artística
fou el de recordar i homenatjar Miquel Pallàs i Sala amb
motiu dels quasi vuitanta anys de la remodelació del parc
que projectà i, alhora, la redescoberta de la paraula viva
de les deu sentències que deixà gravades en pedra.
Amb un rerefons musical, l’emotiu acte consistí en una
breu presentació a càrrec de qui escriu aquestes línies,
Francesc Orenes, i la lectura repetida a tres veus dels deu
proverbis de saviesa popular que deixà escrits a càrrec
d’Anton Carrera, Carme Font i jo mateix. Després poguérem escoltar la melodia “Qualsevol nit pot sortir el sol”, de
Jaume Sisa. L’acte finalitzà amb el nostrat cant del “Som
vilatortins”.
Valorem molt positivament la celebració d’aquesta
festa popular pel grau de participació activa de tots els
assistents -inclosa la família de Miquel Pallàs- en l’encesa dels cinc mil llantions i pel seguiment atent, emotiu i
respectuós del públic assistent en la redescoberta del llegat espiritual que, l’any 1933, ens deixà gravat en pedra
el vilatortí Miquel Pallàs. Depèn de nosaltres que sigui i
segueixi viu.
Des d’aquestes línies felicitem el col·lectiu Terra de
Tupinots per aquesta bella iniciativa i els encoratgem per
a dur-ne a terme de noves.
Francesc Orenes

Diumenge 20 de maig el
Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya,
Ferran Mascarell, va visitar la
nostra població en motiu de la
celebració de la 4a Fira del
Tupí. El conseller, acompanyat
de l’alcalde i del regidor de
cultura, va visitar el Casal
Núria, obra magna del mestre
d’obres Miquel Pallàs, i va
mostrar interès per l’estat de
conservació dels seus esgrafiats. Posteriorment, al Saló
Catalunya, va fer lliurament de
la Beca de recerca VilatortaVilalleons. En el seu discurs, el
Conseller Mascarell va fer
esment de les quatre virtuts
cardinals —fortalesa, prudèn-

cia, justícia i temprança— que
figuren a la façana del jardí del
Casal Núria. Va explicar, sobre
la justícia, que “l’Estat Espanyol és injust amb Catalunya. I
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Visita del Conseller de Cultura Ferran Mascarell

per això necessitem el pacte
fiscal” i sobre la prudència
que “sovint els catalans, més
que una virtut, en pequem, de
prudents”.

El Centre de dia ha obert
les portes el 2 de juliol
El Centre de dia per a la gent gran de Sant Julià
de Vilatorta va obrir ja les portes el 2 de juliol
passat. Prèviament, el divendres 15 de juny es
va fer una sessió per informar de tots els serveis que ofereix el Centre de dia, amb assistència d’un públic molt nombrós.
L’horari d’obertura és de dilluns a divendres,
de 9 del matí a 3 de la tarda. El servei va a
càrrec de personal de la Fundació Assistencial
d’Osona (FADO) -vinculada a l’Hospital de la
Santa Creu de Vic-, fet que en garanteix la qualitat i la professionalitat.
Les taxes del servei són les següents:
• Sojorn de dos dies a la setmana: 95€ al mes,
per usuari
• Sojorn de tres dies a la setmana: 135€ al
mes, per usuari
• Sojorn de cinc dies a la setmana: 215€ al
mes, per usuari
• El preu del dinar és de 5€ al dia
El servei no compta de moment de conveni
amb la Generalitat de Catalunya, de manera
que les taxes aprovades són més altes en comparació a altres centres que gaudeixen d’aquest finançament, com Folgueroles i Calldetenes. De moment, el cost del servei es
reparteix, aproximadament, a parts iguals entre
usuaris i Ajuntament.
Des de l’Ajuntament de Sant Julià s’està

potenciant un projecte comú, a través del
Consell Comarcal d’Osona, que agrupi tots els
pobles de la comarca en una situació similar a
Sant Julià, com Santa Eugènia de Berga, Gurb
i Olost, que permeti gaudir de finançament de
les administracions supramunicipals, per poder
donar més servei a un menor cost.
Per a més informació sobre els serveis que
ofereix el Centre de dia per a la gent gran, i per
inscripcions, cal dirigir-se als Serveis Socials
de l’Ajuntament, tel. 93 812 21 79.
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El diputat d’Esports, Josep Salom a Sant Julià
El dimecres 20 de juny el
diputat d'Esports de la
Diputació de Barcelona i
alcalde de Tona, Josep
Salom, va visitar Sant Julià de
Vilatorta per tal de conèixer
les nostres instal·lacions
esportives. Salom, acompanyat per l’alcalde Joan Carles
Rodríguez i el regidor d’esports Josep Company, va signar al Llibre d’Honor de
l’Ajuntament i tot seguit va
visitar les Piscines Municipals, on Salom es va mostrar molt sensible al problema
de la sala tècnica, que ha
quedat obsoleta. En aquest
sentit la Diputació de
Barcelona s’encarrega íntegrament de la redacció d’un
projecte per a una nova sala
que compleixi amb totes les
mesures de seguretat necessàries. Salom no només va

reafirmar aquest compromís,
sinó que va mostrar la màxima
predisposició pel finançament
posterior de l’obra, que va
qualificar de “molt necessària”.
La visita va continuar al camp

de futbol i al Pavelló Esportiu
Municipal, on Salom va visitar
també el nou gimnàs Fitpauness, acompanyat del seu
director, Pau Riba, i va valorar
molt positivament les noves
instal·lacions.

Visita de Josep Llobet, vicepresident
tercer de la Diputació de Barcelona
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Sant Julià de Vilatorta va rebre
el passat 15 de juny la visita
del vicepresident tercer de la
Diputació
de
Barcelona,
Josep Llobet, acompanyat del
diputat provincial i alcalde de
Manlleu, Pere Prat.
Llobet i Prat van ser rebuts per
l’alcalde de Sant Julià de
Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, i el regidor d’urbanisme,
Santi Garolera. L’objectiu de la
visita fou la realització d’un
estudi integral de l’avinguda
Verge de Montserrat, que
inclouria més passos per a
vianants. Concretament, l’actuació que es veié més
necessària fou la incorporació
d’un semàfor de vianants amb
polsador en el pas per accedir
al consultori municipal, a l’edifici de l’Arca de Noè.

Llobet, que prèviament ja
s’havia mostrat molt sensible
a aquesta necessitat del municipi, comprometé la inversió
necessària
per
executar

aquest obra. Segons Llobet
“ara és hora d’actuacions eficients, que reverteixin en una
millora directa del dia a dia
dels nostres ciutadans”.

fresca amb
infovilatorta.cat

Francesc Farrés és el beneficiari de la primera Beca de Recerca
Vilatorta-Vilalleons atorgada per l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta. A la convocatòria s’hi van presentar tres projectes:
“Configuració i evolució històrica de l’antic municipi de
Vilalleons” de Marc Bigas, “Estudi sobre la política municipal
democràtica a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons: la Segona
República (1931-1936) i la democràcia (1979 fins l’actualitat)” de
Jordi Saborit i “Sant Llorenç del Munt, catàleg arqueològic” de
Francesc Farrés, que fou la proposta guanyadora. El jurat estava constituït per Joaquim Albareda -historiador-, Francesc
Orenes -responsable de l’Arxiu Històric- i Anna Gómez -arqueòloga-, que tutoritzarà l’execució de la proposta premiada. El jurat
va valorar especialment que mitjançant la prestació econòmica
de la beca es podia aconseguir la publicació d’aquest treball,
que fa un repàs a totes les troballes arqueològiques localitzades
al cenobi medieval de Sant Llorenç del Munt. D’altra banda,
agrair especialment a Marc Bigas i a Jordi Saborit l’esforç en els
projectes presentats, que el jurat també valorà molt favorablement.

Si encara no reps l’Infovilatorta al teu correu electrònic, ja pots córrer. Entre tots
els correus electrònics que
estiguin subscrits a l’Infovilatorta abans no acabi la
Festa Major, el dia 22 de juliol,
sortejarem un sopar per a
dues persones al Restaurant
Les Set Fonts, un divendres al
vespre, perquè gaudeixis a
més d’un dels espectacles de
l’Estiu Set Fonts. T’imagines
quin plaer, assegut sopant a la
fresca de baix les fonts, llegint
entretingudament l’Infovilatorta amb el teu mòbil, i gratis?
Per conèixer de primera mà
tot el que passa al nostre
poble, no hi ha res com estar
subscrit a l’Infovilatorta, el
butlletí digital de Sant Julià de
Vilatorta i de Vilalleons que
edita periòdicament l’Ajuntament. Al mes de juny es va
arribar a l’edició número 25 i
ja el reben més de 440 vilatans. Si voleu estar informats
només cal que entreu a
www.infovilatorta.cat i us hi
registreu. Si ja hi esteu registrats i no veieu correctament
el butlletí, us podeu dirigir a
les oficines de l’Ajuntament
tel. 938122179 o bé al correu
electrònic st.juliav@diba.cat.
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Francesc Farrés guanya la beca Guanya un
de recerca Vilatorta-Vilalleons
sopar a la

Canvi de regidories
El ple de dimecres 25 d’abril va aprovar un canvi en matèria de
delegacions a l’equip de govern. Així, en Marc Vilarrasa és el
nou regidor de Joventut, Voluntariat i Lleure, mentre que
l’Adelaida Costa és la nova regidora d’Hisenda, i mantindrà
Noves tecnologies i Vilalleons. Aquest canvi pretén més eficiència en l’acció del govern municipal, i fa èmfasi en el control del
compliment del pressupost però també en l’ampliació de polítiques de joventut i de voluntariat.
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Concurs de pintura Piscines municipals

El diumenge, 15 d’abril, es va celebrar a
la nostra vila, el 21è Concurs de Pintura Ràpida, convocat per l’Ajuntament
i L’Escola de Dibuix i Pintura, amb l’assessorament del grup de pintors
“Tendències Art d’Osona”. El Concurs
va comptar amb una gran participació
d’artistes d’arreu de Catalunya.
Els premis, patrocinats per l’Ajuntament, van ser atorgats als següents
pintors:
1r Premi, valorat en 450€ i una nit d’hotel, gentilesa de MasAlbereda. concedit
a Julio García, de Barcelona.
2n Premi, valorat en 300€, concedit a
Francesc Hernández, de Sabadell.
Premi especial aquarel·la, valorat en
250€, concedit a Jordi Pons, de Riells i
Viabrera.
Els premis juvenils i infantils, consistents
en lots de pintures, cedits per l’empresa
Pintur, en les diferents categories,
segons edat, van correspondre a:
1r Premi juvenil, a Arnau Galindo.
2n Premi juvenil, a Mireia Raurell.
Premis infantils:
Categoria A, a Gerard Rovira; categoria
B, a Guillem Boixeda; categoria C, a
Caterina Guardia.
Com en anys anteriors, tots els participants van ser obsequiats amb una
peça de terrissa, com a record d’aquesta tradició artesana del nostre
poble. Així mateix, tots els juvenils i
infantils, van rebre un regal de participació, gentilesa de les entitats La Caixa
i Unnim.

El dissabte 23 de juny, les piscines municipals van obrir
les portes al públic i restaran obertes fins el diumenge
9 de setembre. L’horari és de les 10 del matí fins a dos
quarts de 8 del vespre.
La novetat d’aquest any és la incorporació d’un sistema de depuració hidrosalí a la piscina petita, que es
preveu que per a la temporada vinent s’ampliï també a
la piscina gran. Aquest nou sistema, a pesar de la
inversió inicial, requereix menys manteniment, és més
segur de manipular i reverteix en una millora molt
important de la qualitat de l’aigua pels banyistes, a
banda que suposa un menor desgast del vas de la piscina.

Flama del Canigó

La Flama del Canigó és la festa d’encesa dels Focs de
Sant Joan, símbol de la nostra identitat, una festa popular arrelada al llarg dels Països Catalans que té l’element del foc com a símbol preeminent.
Com cada any el dissabte 23 de juny, Vilalleons i Sant
Julià de Vilatorta van rebre la Flama del Canigó que va
encendre les fogueres a les 9 del vespre a Vilalleons
mentre que a Sant Julià ho va fer a 2/4 de 10 al parc de
les Set Fonts. Una colla de nens i nenes d’entre 8 i 12
anys varen participar en aquesta tradició, portant la
senyera que va acompanyar la flama

casa de la vila

Homenatge a la Vellesa
Diumenge 17 de juny es va
celebrar el 17è Homenatge a la
Vellesa. La diada començà a
les 11 del matí a la plaça de
l’Ajuntament amb una recepció
i benvinguda als avis i als seus
acompanyants, per part de les
autoritats. L’acte va comptar
amb l’actuació de Joana
Garolera, Mireia Raurell, Maria
Cunill, Quim Ordeix i Marcel·lí
Druguet de l’Escola municipal
de música, que van obsequiar
els assistents amb diverses
peces per a violí i flauta. Els

gegants i gegantons de Sant
Julià també van voler sumar-se
a la festa, i van acompanyar els
avis fins a l’església parroquial,
on a les 12 del migdia va tenir
lloc una missa oficiada per
mossèn Jaume Reixach. L’ofici
va acabar amb un concert a
càrrec de la Coral Jesús Maria,
que va interpretar música coral
religiosa i catalana. Al Saló
Catalunya es va fer el dinar de
germanor, precedit per un animat fi de festa amenitzat pel
grup Narinant. Durant la cele-

bració es van lliurar plaques
commemoratives a Marcel·lí
Majó i Josefa Torrents com a
avis de més edat presents a la
festa. Prèviament, una delegació de l’Ajuntament de Sant
Julià s’havia desplaçat fins la
residència El Nadal, de Vic, per
donar un petit record a Rosa
Capelleras, com a àvia més
gran del poble. Al final de la jornada tots els assistents reberen
una planta amb una torratxa
decorativa com a record de la
diada.

Subvencions a les entitats Adjudicació directe
El Ple de l’Ajuntament del passat dimecres 27 de
juny va fer l’aprovació de les subvencions per a les
entitats culturals i esportives del nostre poble. La
relació és la següent:
Entitat
Abaraka Bake
Agrupació Familiar
Agrupació Sardanista
Amics Motos Antics
AMPA Llar d’infants Patuleia
APA el Roser
Ass. Veïns el Perer
Ass. Veïns de Vilalleons
Caramelles del Roser
Club Ciclista Calma
Club de Patinatge
Club de Tennis
Club Esportiu Vilatorta
Colla de Geganters
Coral Cants i Rialles
Escola Bellpuig
Puntaires
Societat Ocellaire
Terra de Tupinots

Import/€
800
300
1.400
300
500
400
200
500
500
1.000
500
300
1.600
1.500
700
3.606,1
400
400
400

d’una parcel·la
del sector del Solà
En el Ple de l’Ajuntament del passat 27 de
març es va adjudicar la darrera parcel·la de
propietat municipal al sector del Solà.
Aquesta parcel·la, de 1.000 metres quadrats, és la corresponent als números 3 i 5
del carrer Font del Cargol. L’Ajuntament
l’obtingué en concepte de cessió per aprofitament mig quan es va urbanitzar la zona.
El preu de l’alienació fou de 220.136 €
més IVA, exactament el mateix import que
el concurs declarat desert el 31 de març
de 2011, a pesar que des de llavors els
preus dels immobles han anat a la baixa.
Això mostra la important valorització de la
zona.
El producte d’aquesta operació, que
suposarà una injecció de liquiditat important per a les arques municipals, ha de
tenir un destí finalista d’inversió segons la
llei d’urbanisme.
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Itinerari al
voltant del
Castell de
Bellpuig

Pasqua i 35è Aplec Caramellaire

L'Espai Natural GuilleriesSavassona està enllestint un
itinerari per fer a peu al voltant
del castell de Bellpuig, amb
sortida a l’Oficina d'Informació del Parc de les Set
Fonts. De moment s'han realitzat treballs de neteja forestal
i dels camins, s’han adequat
alguns pendents mitjançant
graons i la instal·lació de baranes de fusta en part del recorregut. Queda pendent el soterrament de la línia elèctrica
fins als dipòsits d’aigua i la
instal·lació d'indicadors del
recorregut i dels elements
d'interès patrimonial, així com
les explicacions sobre el castell de Bellpuig, una breu ressenya històrica i la planimetria
de les restes.
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El diumenge de Pasqua Florida els Caramellaires del Roser van
sortir pels carrers de Sant Julià portant la salutació de primavera. Com ja és habitual el cant pausat dels Goigs del Roser, que
els dóna sentit i els connecta amb una tradició de més de quatre segles, s’alternà amb una peça de rigorosa estrena: la composició "Cançó del terrissaire" amb text d’Anton Carrera i música de Santi Riera. La cantada d’enguany va ser dedicada al confrare Àngel Godayol i Salvans, que morí el novembre de l’any
passat.
El diumenge després de Pasqua es va fer el 35è Aplec
Caramellaire en el qual van participar la Veu de Voltregà -de Sant
Hipòlit de Voltregà-, la Colla de Caramelles de Sant Climent de
Llobregat, l’Alzinar -de Masquefa-, la coral Cants i Rialles i les
Caramelles del Roser. Enguany es va apostar per un nou model
de trobada que li va donar una nova dimensió, amb menys colles
però amb una participació més activa. Els caramellaries van ser
rebuts a la plaça de l’Ajuntament amb una xocolatada i van desfilar cantant pels carrers del nucli antic fins a la plaça Major,
espai recuperat com a escenari central de la festa, que esperava els caramellaires bellament engalanada per a l’ocasió. Al
pavelló municipal es va fer el dinar de germanor amb 250 persones entre cantaires i acompanyants, que van gaudir d’un menú
elaborat “in situ” per l’empresa el Graeller Rialler. Un animat
sobretaula va cloure l’acte. Durant la diada es fa fer un reconeixement especial a Josep Verdaguer, impulsor i ànima de les primeres edicions del concurs de caramelles que va ser present en
aquest nou format del certamen.

Després de tres anys sense celebrar-se, enguany es
va recuperar el tradicional Aplec de Sant Ponç. Gent
vinguda a peu o amb cotxe arribaven de bon matí al
mas Puigsec, on des de temps immemorial s’hi celebra un aplec la diada de l’11 de maig. Seguint la litúrgia es va fer la benedicció del terme i es va dir missa
a la capella, que va finalitzar amb el cant dels goigs
de Sant Ponç. Al jardí de la casa, mossèn Jaume
Reixach va beneir les cinc saques de pa que es va
repartir a tots els feligresos donant compliment a
aquesta antiga tradició vilatortina. A l’era de la masia
els assistents pogueren sucar el pa amb tomàquet i
menjar un tall de fuet. Tot i que molta gent es portava
l’acompanyament per al pa, els propietaris, els masovers i l’Ajuntament van voler afegir aquests ingredients a la festa. Com a dada cal destacar la gran
afluència d’assistents a l’aplec i la presència dels
alumnes de 3r i 4t. de l’escola pública Bellpuig, que
van pujar caminant.

Casal camp de treball
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està organitzant un Casal Camp de Treball a Sant Julià de
Vilatorta adreçat a joves entre 13 i 16 anys. Es tracta
de portar endavant tasques d’equip, que contribueixin a estrènyer lligams entres els joves integrants d’aquesta iniciativa. Segur que aquest Casal Camp de
Treball serà d’interès per als joves en aquesta franja
d’edat, sobretot perquè els obre una nova perspectiva per passar l’estiu a Sant Julià.
L’activitat es durà a terme del 9 al 27 de juliol de 9 del
matí a 5 de la tarda, a preu de 200€ per persona
(inclou el dinar).

Diada de Sant Jordi

Enguany Sant Julià de Vilatorta va voler
commemorar la diada de Sant Jordi
d’una manera especial i innovadora. Els
actes es van fer entre el diumenge 22 i el
dilluns 23 d’abril. Així, a les 9 del matí del
diumenge, el parc de les Set Fonts va ser
el punt de sortida d’una caminada al
monestir de Sant Llorenç, on va tenir lloc
un acte independentista organitzat per
Terra de Tupinots. A Sant Llorenç hi va
haver xocolatada, grallers, capgrossos,
taller de banderes, coloms missatgers...
A migdia, l’historiador, crític d’art i assessor gastronòmic Jaume Fàbrega va proclamar la independència. A la tarda, a la
plaça de Catalunya, la nova colla gegantera va presentar en societat els nous
gegantons –el caramellaire Julià i la bruixa Beneta Vilara- i la restauració del
gegants Pàmfil i Elisenda. Finalment, a
les 7 de la tarda al Saló Catalunya, va
tenir lloc la conferència divulgativa
"Sirenes: del mite a l’actualitat" a càrrec
de Joan Vilardell, estudiós de l’antiguitat
clàssica i versat en mitologia.
El dilluns 23 d’abril, diada de Sant Jordi,
es va fer un Cercaescoles. A 2/4 de 5 de
la tarda els gegantons van ajudar el drac
a aplegar la quitxalla de l’escola Bellpuig
i del col·legi el Roser per dur-los fins al
Saló Catalunya on l’Adelina Palacin i
l’Assumpta Verdaguer, autores, juntament amb la Pilarin Bayés dels contes
d’en Pau i la Laia, acompanyades d’un
petit grup escènic van representar la llegenda del Drac de Sant Jordi. Durant tot
el dia hi hagué parades de roses a l’entrada de la població.

poble

Aplec de Sant Ponç
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Esplai municipal

Raid dels Ausetans

L’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons organitza un
esplai municipal del 25 de juny al
31 de juliol i del 3 al 7 de setembre
de les 8 del matí a 2/4 de 4 de la
tarda. L’esplai va dirigit a nens i
nenes entre 3 i 12 anys i pretén
educar la quitxalla a través del lleure. El preu d'una setmana és de
45€ i s'aplicaran descomptes en
funció del període matriculat (per
exemple, 4 setmanes tenen un
cost de 120€). Per famílies nombroses o per germans s'aplicarà un
10% de descompte. El dinar és a
part i té un cost de 7,5€ aproximadament en funció del número de
nens que utilitzin el servei.
El cap de setmana dels dies 2 i 3 de juny es va celebrar la
Gran Final comarcal del Raid dels Ausetans al centre d’oci
i aventura d’Anigami de les Comes, a l’Esquirol. Enguany la
participació ha sigut molt alta, s’ha aconseguit la participació d’onze pobles: Balenyà, Centelles, Taradell, Orís i
Bisaura, Manlleu, Roda de Ter, Torelló, Sant Bartomeu del
Grau i el Lluçanès, Sant Julià de Vilatorta i Mancomunitat la
Plana. Cada un va portar un equip guanyador a la gran final,
i es va assolir la participació de 80 joves de la comarca. A
Sant Julià es varen presentar cinc equips que participaren
molt activament. Les guanyadores, les Miel Pop’s són les
que van aconseguir arribar a la gran final.
El dia 7 de juny es va fer l’entrega de premis. Els premis
consistien en un dia a Port Aventura per la categoria dels
petits i un cap de setmana a una ciutat europea en la categoria de grans. També es va donar un diploma al poble
més solidari, al més participatiu i al més creatiu de mobilització espontània amb el flash mob. Sant Julià va ser premiat com al poble més participatiu. Enhorabona a tots i
totes i gràcies per fer que això sigui possible.

Moviment demogràfic
Entre el 23 de març
i el 20 de juny de 2012
Naixements
Ilde Jiménez González
Alessandro Giamba Vizcaino
Anna Ustrell Castells
Ona Molero Gilabert
Pep Rosaura Vilamala
Sira Márquez Boixader
Informació facilitada/autoritzada
per les pròpies famílies
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13 març
26 març
29 març
12 abril
2 maig
8 maig

Altes padró: 27
Baixes padró: 44
Naixements: 6
Defuncions:
6
Habitants a 20/06/2012: 3.043
(1.497 homes i 1.546 dones)
Defuncions
Bartolomé Garcia Jiménez (76) 23 març
Salvador Martínez Momblan (53) 27març
Marina Vico Peña (78)
2 abril
Maria Antònia Aguilar Mas (68)
6 abril
Pedro Muñoz Frias (90)
16 maig
Joan Puig Rovira (52)
8 juny
Informació facilitada per l’empresa
“ATF fill de J. Cuberta, SA”

A les set en punt de la tarda
del 10 de juny passat, els
campanars de les parròquies
de Sant Julià i Santa Maria de
Vilalleons van començar a
repicar per commemorar el
Dia de la Memòria, presentat
amb el lema "Campanades
d'homenatge", centrat en
aquesta primera edició en la
commemoració del 110è aniversari de la mort de mossèn
Cinto Verdaguer.
En total s’hi van adherir

185 campanars de tot
Catalunya, a més dels de
Sant Martí del Canigó i Sant
Miquel de Cuixà, a la Catalunya Nord.
Darrere l’absis de l’església, al carrer del Rector Roca,
un centenar de persones van
assistir a un acte poèticomusical participat per la Coral
Cants i Rialles, que van cantar l’Emigrant, Muntanyes del
Canigó i Som Vilatortins i el
poeta Anton Carrera que va

poble

Diumenge 10 de juny, Dia de la Memòria

recitar poemes propis i de
mossèn Cinto. Joan Orriols,
impulsor d’aquesta iniciativa
d’àmbit nacional, va voler ser
present a l’acte que s’organitzava al nostre poble. En el seu
parlament va deixar palès que
el Dia de la Memòria neix per
homenatjar a tots aquells que
ens han deixat una paraula
viva i una obra clara en defensa del nostre idioma. La iniciativa compta amb el suport
d’Òmnium Cultural.

XXIX Caminada popular de les Guilleries
El 13 de maig passat 722 persones vingudes
d’arreu de Catalunya no es van voler perdre fer
una caminada per aquest entorn natural tan privilegiat que tenim. Era la XXIX Caminada
Popular de les Guilleries, organitzada per
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i
Vilalleons, amb la inestimable col·laboració
d’una colla de voluntaris del nostre poble.
Els caminants van poder triar dos recorreguts, un de 18 km i l’altre de 13 km, en funció
de l’edat, la pressa que es tingués per acabar o
simplement les ganes de caminar més o
menys. Això sí, ningú es va perdre el fantàstic
esmorzar que ens tenien preparat els voluntaris
i la caminada la va acabar tothom sense cap
incidència. El recorregut va començar al revés
que altres anys: per la carena cap a la font de
la Riera restaurada, coll de Romagats i esmorzar a Torrents. Al quintà de Torrents se separaven els dos recorreguts, el curt anava pel coll
de Portell, passava per darrere de Puigsec i

baixava ja cap a l’ermita de Sant Roc i les Set
Fonts. El recorregut llarg es va enfilar cap a
l’Espluga vella, el coll Pedrís i Sant Llorenç, coll
Llobera i cap a Sant Roc. Com cada any la sortida era al parc de les Set Fonts, entre les 7 i les
9 del matí, i l’arribada es va fer coincidir al Punt
d’Informació de l’Espai Natural Guilleries
Savassona, al mateix parc, per a que aquells
que encara no l’havien visitat hi entressin.
Creiem que ningú va quedar decebut de la
caminada, dels punts de control i de l’esmorzar. Us animem, doncs, a preparar-vos per la
propera edició d’aquesta caminada, que ja
serà la número XXX.
Gracies a tots els col·laboradors que any
rere any ajuden a organitzar la caminada, especialment a Lluís Malet pel traçat del trajecte i
als propietaris de Torrents que ens cedeixen la
casa, sense els quals aquesta activitat no seria
el mateix i els devem també gran part de l’èxit
de la caminada.
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153è Concurs d’ocells
El diumenge 3 de juny es va fer el tradicional
concurs ocellaire, que a causa del mal temps
es va haver de traslladar a la porxada de l’escola pública Bellpuig. L’acte va començar a les
9 del matí i hi va haver premis per als guanyadors (trofeus i llonganisses). També hi va haver
coca, xocolata i vi per a tothom. Es va fer un
sorteig i es van lliurar els premis, al final de
cada espècie.

Una vegada hi havia...
... un caçador que va anar a Botswana a
matar elefants (per molt que m’esforço a
recordar, no sé on para aquest lloc, no
havia sentit mai aquest nom). Ell, el caçador, ja hi havia anat altres vegades, segons
diuen, a matar elefants i tot el que se li
posava al davant, però es veu que no ho
sabien gaires persones.
El que va passar aquesta vegada va ser
que el caçador, no sé si abans o després de
matar l’elefant, va patir un “traspiés” (que
traduït vol dir que es va fotre de cap) i
veient la gravetat de la caiguda va ser traslladat al seu país amb un avió privat. A
l’hospital li van col·locar una pròtesi i
assumpte resolt. Això sí, tot el país es va
assabentar de l’aventura.
A l’hospital el va anar a visitar la seva
dona una mica enfadada per tot l’enrenou
que es va muntar (crec que la relació entre
tots dos no és gaire bona). El cas és que en
deixar l’hospital el caçador va demanar disculpes a tothom i va dir que no tornaria a
passar. No sé si volia dir que vigilaria més
amb els “traspiés” o que no tornaria a
matar cap més elefant. A mi no em va quedar gens clar. De totes maneres, a qui hauria de demanar disculpes és als pobres animalons i altres elefants que ha matat. Jo no
el crec de res, ja s’ho farà.
Ho sento, però algú ho havia de dir!
Dolors Blanch
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Xipatge d’animals
de companyia
Durant tot l'any 2012 la Protectora d'Osona
porta a terme una campanya de xipatge d'animals de companyia, per tal de facilitar-ne la
identificació i el seu corresponent cens a
l'Ajuntament. Aquest servei es prestarà gratuïtament i només es cobrarà el preu de cost del
microxip (25 €). Aprofitem per recordar que tots
el propietaris o posseïdors de gats i/o gossos
estan obligats a inscriure llurs animals en el
registre censal de l'Ajuntament, en un termini
de tres mesos a partir de la data de naixement,
adquisició o canvi de residència de l'animal.
També s'ha de comunicar a l'oficina del cens,
en el termini de deu dies, la defunció o desaparició de l'animal. Els interessats en la campanya es poden adreçar a l'Associació Defensa
dels Animals d'Osona, Torre d'en Bosc, s/n,
Gurb. O bé al telèfon 938887587 i al 6281952 25
www.protectoraosona.com

El 5 de juny passat, a l’Aula de
Cultura, es va fer una xerrada orientada a pares i mares amb fills adolescents. L’objectiu era parlar del paper
i la funció dels pares davant el risc
que suposa el consum d’alcohol dels
fills, dels efectes físics i psíquics d’aquest consum i de les pautes d’actuació educatives que es poden
seguir. Aquestes xerrades informatives són molt interessants pels pares
amb fills adolescents, tenint en
compte que aquesta problemàtica
pot afectar l’àmbit familiar.

Haikugrafies

‘De la llum a la mirada, de la mirada
a la paraula, de la paraula al silenci i
del silenci a la llum’. El divendres 15
de juny, al Temple Romà de Vic es va
presentar el llibre HaikuGrafies, una
obra de José Antonio González i
Juan Carlos Valdovinos on es combinen fotografia i haiku. Els haiku originals són mantres (oracions) que en
el llibre es poden recitar en japonès,
català i anglès. La presentació del llibre va anar a càrrec de Francesc
Orenes i va comptar amb la participació d’Àngel Ferrer, catedràtic
emèrit de la Universitat d’Estudis
Estrangers de Kyoto i autor de la traducció al català dels haiku.

espai obert

Xerrada sobre la Els dinerets de Sant Ponç
prevenció del
consum d’alcohol
en adolescents

Fa 70 anys, un dia de primavera del 1942, una colla de
marrecs de la ‘Escuela Nacional Jaime Balmes’ de Vic
vàrem pujar a peu fins a Sant Julià acompanyats pel mestre i gran educador que fou el Sr. Anton Garriga.
Joiosament ara té dedicat un carrer de la ciutat amb el
seu nom. Al laboratori de ciències naturals del nostre
col.legi del Roser, entre altres coses, ens va explicar que
aquella rara pedra anomenada ‘trilobites’ era un fòssil
que tenia més de 200 milions d’anys. Quina sorpresa!
Ara, a la meva residència del carrer de Jesús, en tinc un
bell exemplar emmarcat a la paret, procedent de l’Atlas
del Nord d’Àfrica. Però no cal pas anar tan lluny per tal
de trobar varietat de fòssils al nostre entorn.
A cent passes de casa, pujant paralel.lament pel carrer
de n’Anna Xica –al barri del Perer- a pocs metres a la dreta
del nou transformador, hi ha a la vista al marge sota de la
pineda, quantitats de pedretes rodones que arriben a tenir
la mida d’un euro. Són els ‘Nummulites atacicus’ (del llatí
‘nummus’: moneda i ‘litos’: pedra) Els vilatortins en diuen
encertadament ‘dinerets de Sant Ponç’, perquè també
se’n troben al voltant de la seva ermita i altres llocs.
Hi ha nombrosos testimonis que els científics els han
estudiat –com a mínim- des del temps de la Guerra dels
Segadors. Ara tenim abundosa informació, v.g. al
“Paleotaxodenta y Pteriomorphia del Eoceno” de A.A.
García i Antoni Riera i “Estratigrafia del Paleógeno en la
zona de tránsito entre la cordillera prelitoral catalana y el
Pirineo” de M. Guich, J. Rossell i altres. L’Eocè és una
divisió de l’escala temporal geològica, la segona del període paleògen de l’Era Cenozoica fins el principi de
l’Oligocè, que va dels 55,8 als 33,9 milions d’anys...
‘antes del Alzamiento Nacional’, per a dir-ho d’alguna
manera. La Plana de Vic fa mil·lenis que s’allunyà del mar.
Ha plogut molt d’aleshores fins ara. Més recentment ha
passat a la història l’època dels terrissaires tan ben cantats pel nostre poeta Anton Carrera. Tanmateix els tupinots podem estar orgullosos de la sòlida riquesa del nostre sòl i de la vàlua dels nostres avantpassats.
Àngel Ferrer i Casals
Catedràtic del la Universitat Gaidai de Kyoto
de l’Orde del Sol Ixent
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Atenció tot el jovent de Sant Julià Premi per a la
nascut l’any 1947, i llurs parelles Carme Cuiné
El proper dia 15 de setembre d’enguany (dissabte), organitzem una
diada de germanor per commemorar el nostre 65 aniversari, amb
el següent programa:
Sortida a les 9 h. amb autocar directament cap a Barcelona, on
visitarem el recentment reinaugurat Palau Güell; edifici dissenyat
pel famós arquitecte Antoni Gaudí i d’estil molt peculiar dins del
modernisme català. El Palau està situat al carrer Nou de la Rambla,
prop del port; fou encarregat a Gaudí per Eusebi Güell, el qual sentia una gran admiració per l’arquitecte, i va finançar diverses de les
seves més conegudes obres. La construcció es va realitzar entre
els anys 1886 i 1890. Ara, després de romandre tancat molt de
temps per fer-hi una acurada reforma, l’han deixat impecable per
gaudir d’una bona i completa visita, amb guia acompanyant.
A hora prudent, anirem a dinar al restaurant “El Lledoner”, a
Vallirana, on farem un bon àpat a base de: Entremesos – Filet de
llenguado i llagostins – Vedella a la jardinera – Postres – Pa, vi,
aigua, cava, cafè i gotes. Porteu fotos per fer una bona tertúlia, que
malgrat la nostra joventut, tenim moltes coses per explicar-nos.
Així mateix els rockeros, (i els altres també), podran gaudir d’un
gran ball, amb peces de rock, twist, o diguem-ho amb veu baixa,
boleros. Quan estiguem ben cansats, tornarem cap a casa. Va, animeu-vos jovent del 47, endavant!, que som de la primera volada.
Inscripcions:
Angelina Crivillers, tel.: 93-8887833, de 18,00 a 21,00 h.
Joan Rodríguez, tel.: 93-8887273
Data límit: Fins el 30 d’agost.
El preu serà proporcional al nombre d’inscrits; quants més siguem
menys pagarem per “càpita”. Anirem amb Osona Viatges, Agència
de Manlleu. S’informará si hi ha canvis, a tots els inscrits.
Coordialment: L’organització.

Sopa de lletres
DE

El dia 10 de maig passat,
Judith Mas, Delegada Comercial de Cristian Lay va
fer entrega a la Carme de
la Crossandra del premi
d'un rellotge i un bolígraf
de la col·lecció d'Alberto
Contador d'aquesta casa
comercial. La Carme va
guanyar la llumineta que
es va fer en combinació
amb el sorteig de la ONCE
del dia 27 d'abril. Enhorabona Carme!.
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Per Concep Tort

Capitals de comarques
de Catalunya. 2a part
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Olot
Pont de Suert
Puigcerdà
Reus
Ripoll
Sabadell
St. Feliu Llobregat
Sta. Coloma Farners
Seu d’Urgell
Solsona

Sort
Tarragona
Tàrrega
Tortosa
Tremp
Valls
Vic
Vielha
Vilafranca Penedès
Vilanova Geltrú

El dia 19 de maig un grup d’exalumnes de l’antiga escola de
les monges de Sant Julià que
als anys 60 érem alumnes del
centre, ens vam retrobar per
segona vegada en un restaurant del poble per sopar i recordar vivències d’aquella època.
Aquesta escola, com altres
de la congregació de les
Dominiques, els anys 80 la van
haver de tancar per manca de
vocacions. És així com va
desaparèixer i des d’aquell
moment l’actual escola del
Roser va passar a ser mixta ja
que fins llavors només hi anaven nois i la majoria en règim
d’internat.
L’escola de les monges es
trobava ubicada a la part dreta
de l’ajuntament actual, fent
xamfrà al carrer Sant Roc on hi
havia el pati. L’escola estava
distribuïda en tres aules que
estaven classificades per
edats. L’aula dels petits era
mixta i hi anaven fins els 6 anys
aproximadament, a la classe
mitjana ja només hi podien
anar nenes d’entre 6 i 10 anys
més o menys i a la classe gran
a partir dels 10 fins els 14 que

s’acabava l’educació obligatòria. A cada una de les aules hi
havia alumnes amb una
diferència d’uns quatre anys.
Aquells anys, com s’acostuma
a dir, era l’època del comerç. A
la classe de les grans es podia
cursar un curs que se’n deia
d’ingrés per fer el batxillerat i
llavors anaves a fer el batxillerat a Vic, la majoria solien anar
al Pare Coll que eren les mateixes monges. Si feies l’opció de
seguir al poble, podies fer els
tres cursos de comerç que més
endavant es va passar a dir
secretariat. Amb aquesta titulació podies accedir al món del
treball com administrativa en
alguna empresa.
La comunitat la formaven
tres monges que dirigien l’ensenyament en aquestes aules,
la cuinera que també era monja
i la “madre” que així es feia dir,
que era la superiora.
Què recordem d’aquella
època? Doncs que nosaltres
jugàvem i ens divertíem com ho
fan els nens d’ara, ens servíem
de la imaginació i simulació
perquè no teníem tants jocs
com els infants d’ara. Abans

d’entrar a l’escola i mentre ens
esperaven davant la plaça de
l’actual ajuntament o al mateix
carrer Sant Roc, on era la porta
d’entrada dels alumnes, saltàvem a corda, marcàvem la
xarranca a terra, jocs de pilota
a la paret, també jugavem a
bales i algun dia, no cada dia,
ens podíem permetre el luxe
d’entrar a can Batllic -botiga
que els grans encara recordareu- a comprar una barra de
regalèssia que valia uns deu
cèntims. A cada carrer hi havia
nens i nenes i recordem molt
que durant les nits d’estiu ens
ho passàvem molt bé perquè
grans i canalla sortíem a fer tertúlia i a prendre la fresca fins a
les dotze de la nit. De mica en
mica ja va venir la televisió i llavors va anar canviant.
La primera trobada la vam
fer fa gairebé dos anys a partir
de dues companyes que es van
trobar al mercat i van portar a
terme la iniciativa. Ara ha calgut
que algú prengués novament el
compromís i ens tornéssim a
convocar. Aquesta segona trobada hi ha hagut baixes de
l’anterior i noves participacions.
Vam proposar fer les trobades
un cop l’any i ja es van nomenar les dues encarregades per
fer la convocatòria per a l’any
vinent.
Des d’aquí convidem a totes
les “noies” que van anar a l’escola de les monges a participar
de la festa i dir-los que si tenen
fotos o algun material ens farà
il·lusió compartir-ho.
Les fotos que podeu observar corresponen: una a un grup
d’alumnes envoltant la tarima
de la monja en el moment d’anar a donar la lliçó, es tractava
de fer alguna pregunta sobre el
tema que ens havíem donat per
estudiar, L’altra correspon al
grup del sopar d’aquest any.
Des d’aquí volem tenir un
record per la monja que es
troba a la foto i que és la
Hermana Josefina Padrós que
a finals del mes de maig ens va
deixar.

espai obert

El sopar de les monges

Les “nenes” de les monges

15

espai obert

Prevenció d’estafes
en les revisions del gas

Us recordem que per prevenir estafes de persones que es fan
passar per revisors de gas, heu de tenir en compte aquests
senzills consells:
Gas canalitzat: l’empresa subministradora programa visites
amb antelació i avisa prèviament els titulars. Mai cobren el
servei en efectiu, sinó que es carrega al compte bancari. En
cas de dubte els ciutadans poden trucar a l’empresa subministradora (tenen el telèfon al contracte) i preguntar si la revisió i l’instal·lador estan autoritzats.
Gas butà: Qualsevol instal·lador autoritzat amb carnet pot
realitzar la revisió, però es recomana contactar prèviament
amb el seu lampista o subministrador de gas habitual.
Existeix l’obligació de passar revisions de manera periòdica
cada 5 anys. L’usuari pot comprar directament a la botiga la
goma de la bombona.
En cas de dubte es pot comprovar la identitat de l’instal·lador
o empresa a través del telèfon 93 484 94 00 de la Direcció
General d’Energia i Minies (DGEM). L’horari d’atenció és de 8
a 15 hores. Si sou víctimes d’una estafa podeu presentar
denúncia a qualsevol comissaria de Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra.

Xerrada sobre
reeducació
del sòl pelvià
El dijous dia 7 de juny,
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta va organitzar una xerrada orientada a dones de totes
les edats, embarassades, postparteres, etc. per tal de prevenir
matrius baixes, pèrdues d’orina
involuntàries, dolor vaginal i disminució de la sensibilitat en les
relacions sexuals. La xerrada,
que portava per títol “Reeducació del sòl pelvià”, va anar a
càrrec de Vanesa Torres, llevadora del servei d’Assistència a la
Salut Sexual i Reproductora
(ASSIR) d’Osona.

Espai Obert
a la vostra disposició
Cal que els textos que vulgueu
publicar siguin respectuosos i
que la informació sigui veraç.
Els articles no podran superar
les 15 línies format A4; es pot
acompanyar de fotografies o
il.lustracions. Cal posar una
referència de l’interessat:
nom, cognoms, població i
telèfon. Es publicaran els treballs rebuts dins els terminis
fixats.

“Quedem?” una activitat per redescobrir
Sant Julià de Vilatorta
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El dissabte 28 d’abril, el programa d’Òmnium Cultural
“Quedem?” va arribar a Sant
Julià de Vilatorta. Es va fer un
petit recorregut d’unes dues
hores a través de les curiositats que envolten el nostre
poble, una mirada diferent
per a tots els veïns. L’activitat

es va iniciar a la plaça de
l’Ajuntament a les 5 de la tarda
i va comptar amb les explicacions de Lluís Bosch i de l’alcalde Joan Carles Rodríguez.
“Quedem?” és un programa
de llengua, lleure i cohesió
social que ofereix de manera
gratuïta una gran varietat

d’activitats perquè totes les
persones que formem la
societat catalana, sigui quina
sigui la nostra procedència,
puguem conèixer-nos i relacionar-nos, alhora que participem en activitats que, com a
ciutadans de Catalunya,
tenim al nostre abast.

Secció on la gent del poble respon a una qüestió que es planteja. Avui plantegem:

opinió

El poble opina
- Puntua de l’1 al 10 el primer any del nou ajuntament.
- Per què?

Carme Ramon Pujols.
70 anys

Lluís Guiteras Font.
63 anys

Marta Cornellas Torrents.
34 anys

- 8,5 / 9
- Fa molt poc que hi és, però
estan fent una bona feina.
L’anterior Ajuntament també
m’agradava i feia molt temps
que hi era, però penso que
també hem de donar-li una
oportunitat a aquest.

- 10
- Conec en Joan Carles des de
petit i penso que l’Ajuntament
està fent una molt bona tasca.

-8
- Considero que han fet poca
feina i no veig la diferència
entre l’anterior Ajuntament i
aquest. No és ni millor ni pitjor,
igual.

Joan Morera Rodríguez.
36 anys

M. Dolors Gallifa Casadesús.
43 anys

Jordi Puigbò Verdaguer.
30 anys

-9
- Tenen molta més cura de
petits detalls com ara arreglar
les voreres. Estan més atents
amb el poble, i ja veurem com
anirà la Festa Major, però de
moment trobo que estan fent
una bona feina.

- 10
- És un ajuntament molt jove,
amb moltes ganes d’innovar i
fer coses diferents. Estan
tenint petits detalls que m’estan agradant molt.

-7
- L’antic Ajuntament ho va deixar tot molt preparat i per tant
no han tingut massa feina
aquest primer any. Els projectes importants ja estaven fets,
com ara el casal d’avis, el
pavelló, el camp de futbol,
entre d’altres.
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fira del tupí

Una fira
consolidada
i amb
novetats

El cap de setmana del 19 i
20 de maig es va celebrar a
Sant Julià de Vilatorta, la quarta edició de la Fira de
Ceràmica “El Tupí”, on l’èxit
de participació i de públic,
malgrat la pluja intermitent,
consolida plenament la fira
com una de les més importants de Catalunya.
La inauguració de la 4a edició de la fira de ceràmica el Tupí
de Sant Julià de Vilatorta va
anar a càrrec de l’alcalde Joan
Carles Rodríguez; Jordi Moltó,
Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, Miquel
Rodríguez, gerent del Consorci
de Comerç, Artesania i Moda
de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Subirana, diputat de
Comerç i Esports de la Diputació de Barcelona i l’actriu i
escultora Sílvia Aranda, presidenta d’honor de la fira.
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Una acurada selecció de 32
expositors, tots artesans, amb
la intenció de treballar per una
dignificació i prestigi d’un fira
monotemàtica, van oferir al
públic assistent un ventall de
productes ceràmics de gran
qualitat. Complementat amb
onze parades dels comerciants
i entitats del poble, que com
cada edició van augmentant
progressivament la seva participació a la fira.
El diumenge 20 de maig a
la tarda, el contratemps de la
pluja va ser contrarestat per la
presència del Conseller de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Ferran Mascarell,
que va entregar el premi de la
beca de recerca VilatortaVilalleons a Francesc Farrés.
Aquest edició es va complementar amb diferents activitats per a tots els públics,

algunes relacionades directament amb el món de la terrissa-ceràmica: concurs, exposicions, conferències, projeccions, tallers, forn de rakú,
demostracions d’ofici, etc. I
altres enfocades als més
menuts, com la ludoteca o els
espectacles infantils.
Aquest any la novetat principal va ser la proposta gastronòmica “El Mos del Tupí”.
En la franja horària del vermut
es va disposar d’un espai on
els restauradors locals van
servir productes gastronòmics
amb un vincle comú, la cuina
amb terrissa. En poca estona
les cassoles es van buidar,
atès el nombrós públic que
volia tastar el “Mos del Tupí”.
Aquesta nova activitat va ser,
doncs, tot un èxit i va contribuir a captar més públic i més
variat per a la Fira.
Una altra de les activitats
que van crear més expectativa
van ser les exposicions que es
podien visitar a l’Aula de
Cultura. La principal, la de
ceràmica medieval de Sant
Llorenç del Munt, va captivar
el públic de forma especial ja
que forma part del nostre
patrimoni cultural.
L’altra, les peces guanyadores del 4t Concurs “Memorial
Joan Capdevila” va reunir una
selecció de peces de qualitat,
de la qual en va resultar guanyadora, amb un premi únic

fira del tupi

dotat amb 2.500€, l’obra “Rotativos” de Miguel Molet amb tècnica de gres, terra sigilata i carbonació. Com que es tractava
d’exposicions molt interessants
es va decidir allargar la possibilitat de visita al cap de setmana
següent a la fira.
Per complementar les activitats culturals que s’organitzaran
durant l’estiu, tindrà lloc una
exposició temporal, el mes de
juliol, de totes les peces guanyadores del concurs “Memorial
Joan Capdevila” des de la primera edició. Es podrà visitar al
Centre d’informació a les Set
Fonts els matins de 9 a 13
hores. Deixant de banda les
exposicions, un altre acte important van ser les conferències, on
cal destacar l’alt nivell dels conferenciants, persones erudites en
la seva especialitat que ens van
oferir, el dissabte una xerrada
molt interessant sobre la terrissa
de Sant Julià conduïda pel doctor Santanach i el diumenge una
sobre la ceràmica medieval presentada per la Judit Molera.
Les projeccions van oferir la
peculiaritat de documentar la
ceràmica en el món que ens
envolta, propiciant aquesta vessant més cultural que contribueix
a un augment, any rere any, de la
qualitat de la fira.
Els tallers van tenir com sempre una bona acollida i el forn de
rakú va donar una nota d’originalitat que va permetre fer experimentar al públic un procés de
cuita ben peculiar. La performance, molt esperada per tothom, es
va haver de suspendre a causa
del mal temps, però queda pendent per la propera edició.
L’organització ha valorat molt
positivament l’edició d’enguany
i ha destacat un any més la
dedicació i l’esforç dels collaboradors que han estat imprescindibles pel bon funcionament de la fira que, malgrat tot,
ha sabut sobreposar-se a la difícil situació econòmica i oferir al
visitant la cara més festiva del
nostre poble, de tradició terrissaire.

Una fira de qualitat amb menys pressupost
Des del punt de vista pressupostari, l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta ha destinat a l’organització de la 4a Fira del
Tupí una partida global de 37.500 euros, que suposa una
reducció de 24.000 euros respecte a l’edició anterior, un
29% menys.
L’estalvi més gran ha estat en la partida d’electricitat: 8.500
euros, a causa de l’eliminació del subministrament elèctric
per als expositors, ja que en aquesta època es gaudeix de
llum natural fins a les 8 del vespre, hora de tancament de la
fira.
Tenint en compte que estem a l’espera de les aportacions
de l’Àrea de Comerç de Diputació, a la qual s’han sol·licitat
12.000 euros i de l’ajuda del CCAM de la Generalitat de
Catalunya, s’ha aconseguit l’objectiu: fer una fira de qualitat
reduint al màxim la despesa.
Des de l’Ajuntament volem agrair a tots els que han participat desinteressadament en l’organització de la fira, fet que
ha contribuït enormement en l’estalvi definitiu.
Malgrat aquest reajustament, d’obligada aplicació també
per a edicions posteriors, a causa de la necessitat que
tenen les administracions públiques de minvar les seves
aportacions, la fira seguirà fidel a les seves consignes de
qualitat i diversitat, consolidant-se com un referent per als
aficionats a la ceràmica i a la terrissa i un instrument de promoció de Sant Julià de Vilatorta.
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camp d’aviació

Inauguració de la ruta del Camp d’Aviació
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El dissabte passat, dia 9 de juny, es va celebrar
a l’hangar de la Carrera l’acte d’inauguració de
la Ruta del Camp d’Aviació de Vilatorta, un
projecte de recuperació d’aquells espais i restes que van formar part de l’aeròdrom republicà de la guerra civil (1936-1939), i que s’han
enllaçat a través d’un itinerari. L’equipament es
trobava entre els termes municipals de Sant
Julià de Vilatorta, Calldetenes i Santa Eugènia
de Berga. S’ha pogut recuperar gràcies a la
col·laboració dels tres ajuntaments, sota la
coordinació del Consell Comarcal i amb el
suport econòmic de la Subdirecció General de
Memòria i Pau de la Generalitat de Catalunya.
Aquest espai té un gran valor cultural i
històric, i representa la recuperació d’una part
de la nostra memòria històrica d’Osona.
El projecte ha consistit a recuperar diverses
restes històriques (el polvorí, un hangar, cinc
refugis elementals, i el refugi de l’estat major) i
senyalitzar-les degudament amb una sèrie de
faristols que contenen la informació pertinent.
A part, també s’ha creat la ruta del Camp
d’Aviació de Vilatorta, d’uns 8 quilòmetres de
recorregut, mitjançant la senyalització d’un itinerari entre els tres pobles que enllaça totes
les restes recuperades. Aquesta ruta es va
inaugurar el mateix dissabte a la tarda amb una
caminada popular que va sortir del parc de les
Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta.
L’acte d’inauguració va comptar amb la
presència de Joan Roca, president del Consell
Comarcal, Joan Carles Rodríguez, alcalde de
Sant Julià de Vilatorta, Anna Franquesa, alcal-

dessa de Santa Eugènia de Berga, Miquel Erra,
regidor de Cultura de Calldetenes, i Joan Auladell, director general de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. Al
finalitzar els parlaments oficials, Joan Roca va
lliurar una placa d’homenatge a Toni Vilella,
president de l’Associació d’Aviadors de la
República, per la seva contribució a la recuperació de la memòria històrica.
L’acte que va tancar el programa de la jornada va ser la conferència “Els aeròdroms
d’Osona. El Camp d’Aviació de Vilatorta”, a
càrrec de Miquel i Martí Erra. La xerrada va
tenir lloc el dissabte al vestíbul de l’Ajuntament
de Calldetenes.

Aquest projecte, impulsat pels ajuntaments de Sant
Julià de Vilatorta, Calldetenes i Santa Eugènia de
Berga, va consistir, en la seva primera fase, en el
disseny i creació de la ruta pròpiament dita. Primer
es van seleccionar els refugis i punts d’interès que
calia destacar i després es van triar els camins que
enllaçarien tot el recorregut fins a fer una ruta circular d’uns 9 kms.
Un cop feta la ruta, marcats els punts interessants, col·locats els senyals indicadors de recorregut i els faristols informatius a cada lloc, ens vam
adonar de les possibilitats que ens oferia la ruta
aprofitant les noves tecnologies de la informació.
El primer pas va ser marcar la ruta amb GPS i
obtenir els corresponents arxius de tracks fàcilment
utilitzables per a qualsevol dispositiu de navegació i
a on també vam afegir els noms dels punts d’interès, refugis i les principals masies que hi ha en el
recorregut. Aquest arxiu es pot descarregar al web
de l’Ajuntament de Sant Julià, al web meteovilatorta.cat i també al web de wikiloc (rutes del món) una
pàgina especialitzada en rutes amb GPS. A aquesta pàgina es pot veure la ruta sobre el terreny
(Google Earth) i també és pot descarregar per
seguir-la amb GPS. Fins aquí la segona fase del
projecte
La tercera fase neix de la idea que podíem fer de
la ruta un espai on l’usuari i visitant pugui interactuar gràcies a les noves tecnologies. Aquesta idea
surt de la possibilitat de crear per a cada punt de la
ruta un codi QR o Bidi, un codi bidimensional o codi
de resposta ràpida.
Aquest codi, avui en dia molt habitual, permet
llegir-lo amb un smartphone o tablet de manera
que ens adreçarà a un espai web on es podrà veure
informació ampliada de l’indret amb text i fotos que
explicaran d’una manera molt clara i gràfica com,
per exemple, és l’interior dels refugis o del polvorí.
L’última fase del projecte sorgeix com a conseqüència de tota la feina ben feta. A proposta dels
creadors del llibre sobre els Camps d’aviació d’Osona, des de Sant Julià i conjuntament amb ells,
volem impulsar la creació i manteniment d’un blog
monotemàtic sobre l’aeròdrom Vilatorta. En aquest
espai de pròxima creació, l’usuari podrà continuar
llegint i ampliant coneixements de la nostra història,
consultant les darreres notícies i descobriments i
també opinant i interactuant amb altres usuaris des
de qualsevol ordinador o tablet. D’aquesta manera la
nostra ruta del camp d’aviació de Sant Julià es convertirà en un espai idoni que combinarà l’aspecte
lúdic amb el treball històric i d’investigació.
Voluntaris del Camp d’Aviació

camp d’aviació

Projecte de l’aeròdrom Vilatorta
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personatages

Albert
Planes
“Si escric a
poc a poc, la
meva lletra es
pot entendre”
El doctor Planes va arribar a Sant Julià fa gairebé 25 anys.
Venia de Barcelona, de L'Eixample. Ara, amb 56 anys (10 d'abril de 1956), assegura que prefereix la vida al poble que a la
gran ciutat. Es va casar amb una infermera, la Conxita, i tenen
dues filles, l'Alba i la Marta. Una de les seves aficions és llegir,
però el que més li agrada és viatjar.
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Un barceloní que acaba en
un poblet d'Osona. Com és
això?
Vaig estudiar medicina a
l'hospital de Sant Pau i quan
vaig acabar la carrera tenia
clar que volia ser metge de
capçalera en un poble. Per
això,
vaig
marxar
de
Barcelona. Primer, vaig passar
uns quants anys a la província
de Tarragona, a diferents
pobles i, en un concurs de
trasllat, em va sortir la possibilitat de venir cap aquí.

primària a Catalunya. Abans,
els metges de poble treballaven sols i estaven de guàrdia
tot el dia. El nou pla consistia
en què treballessin al poble,
però amb un grup de professionals. A l'àrea base de
Santa Eugènia de Berga va
ser un dels primers llocs on es
va aplicar. A mi, m'agradava
la idea de treballar amb altres
companys. Primer, em va
tocar la plaça de Viladrau.
Vaig venir atret per la idea de
la nova organització sanitària.

Què li va cridar l'atenció?
Coneixia Sant Julià?
Vaig arribar aquí l'any 1988.
En aquell moment, s'estava
fent una reforma de l'atenció

Des que va venir no ha marxat mai?
No, quan vaig començar a treballar, ja vaig venir a viure
aquí.

Podríem dir que la medicina
ha condicionat la seva vida,
doncs?
Ostres! Primer de tot, és la
meva professió, és el que
vaig triar perquè em feia gràcia. I, està clar, forma part,
bona part, de la meva vida. A
part de la família i alguna afició, hi dedico moltíssimes
hores... No només és la consulta, després estudio o estic
en grups de treball amb la
societat científica. Ara ja no
sabria viure sense la medicina.
Sempre va saber que volia
ser metge?
No, quan era petit volia ser
altres coses. Suposo que les
típiques: bomber, capellà...
Durant molt de temps també
pallasso. Però la primera
cosa una mica més seriosa
va ser metge. No recordo
quina edat tenia. Sempre
m'havia agradat la idea de ser

“Quan era petit
volia ser altres
coses: bomber,
capellà... Durant
molt temps també
pallasso”
Qüestió d'antecedents familiars?
No, a la meva família no hi ha
cap metge ni metgessa. Estic
casat amb una infermera, però
quan ens vàrem conèixer ni
ella era infermera ni jo metge.
Quan vivia a Barcelona, al pis
del davant, hi havia un metge.
Potser això em va influir, però
no ho sé segur.
I per què metge de capçalera?
Primer perquè el meu pare era
fill d'un poble molt petit del
Pirineu i sempre m'havia fet
gràcia viure en un poble. I,
després, perquè em semblava
que podia exercir la medicina
d'una forma més propera i
més humana que en una gran
ciutat.
Ha estat així?
Sí, encara que quan un viu en
un poble aprèn que, com tot,
té avantatge i desavantatges.
Quins?
El veïnatge és més correcte,
més humà, i estàs més en
contacte amb la natura, que a
mi
m'agrada
molt.
Desavantatges? Entre cometes, quedes lluny d'algunes
coses de la civilització. Anar al
teatre, al cine, a vegades ho
tens més complicat.
La relació amb la gent és un
avantatge o un desavantatge?
Professionalment és un avantatge: els ets més proper. A la
ciutat, les coses són més anò-

nimes. Però aquest coneixement a vegades també pot
crear problemes. Si tens
ganes de passar desapercebut és més fàcil fer-ho en una
gran ciutat que en un poble
petit. Però, bé, no es pot tenir
tot a la vida.
Coneix els seus pacients?
Alguns sí. Tinc, desgraciadament, molt mala memòria. La
gent que em coneix bé sap
que em costa relacionar persones i cares. Puc saber la
seva història, però canviar-li el
nom. M'ha passat més d'una
vegada. És un defecte que
tinc, com molts d'altres.
Conèixer la gent t'ajuda a
intentar fer millor la feina de
metge.
Segur que hi ha alguna cosa
que, com a metge, no s'ha
d'oblidar mai.
Sí, que atens a persones, que
al davant tens una persona.
Què és el que més diagnostiquen a Sant julià?
No ho he comptat mai, però el
mateix que a qualsevol país
civilitzat. Per ser un poble
petit, pot haver-hi més problemes que tenen que veure amb
el medi ambient, com al·lèrgies, o malalties fruit del contacte amb animals, un bon
exemple són els brians. El
més habitual segueixen sent
refredats, bronquitis, grips i
pacients que pateixen del cor
o tenen diabetis.
Quina és la pitjor notícia que
pot donar un metge?
Totes les malalties són dolentes. Sempre dic que no n'hi ha
cap de bona, perquè el que
voldríem és estar sans. Com a
metge, penso que hauríem
d'aprendre que no hi ha
malalties pitjors que d'altres.
Això que el càncer és molt
dolent, per exemple, sí, evidentment que és un diagnòstic greu, però n'hi ha que es
curen. I una cosa molt impor-

tant, hem de ser humils i pensar que som humans, que
vivim, però que viure també
vol dir morir. Algun dia, a tots
ens arribarà l'hora, perquè
envellim, perquè adquirim
alguna malaltia... El que s'ha
de procurar és viure el millor
possible. A vegades, no és tan
un diagnòstic d'una malaltia
greu, pot ser pitjor tenir-ne
una de crònica, que no sabem
curar i que el pacient haurà de
suportar tota la vida. Potser
no es morirà d'aquell problema de salut, però li comportarà una sèrie de disminucions.

personatges

metge de capçalera en algun
poble. No em feia gràcia quedar-me en una gran ciutat.

Com està la medicina avui
en dia?
Molt millor que quan jo vaig
començar a fer de metge,
especialment l'atenció primària. Avui som molt propers a la
gent. Això ha canviat d'una
forma radical, immillorable.
Però sempre hi ha un però:
falta humanitzar la medicina.
Les persones ens hem cregut
capaces de dominar la malaltia, sobretot amb la tecnologia. I no, no podem vèncer la
mort. Només intentem ajudar
a la gent perquè visqui el
millor possible. No fem grans
coses. Tot i la situació crítica
que estem vivint, tenim un sistema sanitari envejat per països com Estats Units. És equitatiu i dóna un servei molt
igualitari a tothom.

“Només intentem
ajudar les persones
perquè visquin el
millor possible. No
fem grans coses”
En aquest sentit, com veu el
futur?
S'ha d'intentar ser optimista,
encara que en aquest moment, l'entorn no convidi a
ser-ho. Les crisis han de servir
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personatges
per repensar-se les coses i
fer-les millor.
Les retallades es noten en
el dia a dia de l'atenció
primària?
Sí, sobretot en les llistes d'espera dels hospitals. Hi ha
gent que, desgraciadament,
pateix per culpa d'haver d'esperar per una intervenció, una
visita. Això és injust. També
es notarà ara, amb les receptes.
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Parlant de llistes d'espera,
tinc la sensació que els
metges sempre van tard.
Nosaltres procurem anar a
l'hora, però no sempre ho
aconseguim. Donem les visites cada 10 o 15 minuts. És
un càlcul aproximat del temps
que necessitem per atendre
una persona, però a vegades
hi ha visites que es fan amb
cinc minuts i d'altres que
necessiten mitja hora. És
impossible de calcular. A
més, poden aparèixer imprevistos, com un domicili

urgent. I tercera raó i, no
menys important, a vegades
som poc respectuosos amb la
gent i no pensem que el seu
temps és important. Això ho
podríem arreglar.

“A vegades som
poc respectuosos
amb la gent i no
pensem que el seu
temps és
important”
Quanta gent visita en un
dia?
Normalment, al voltant de 25,
entre domicilis i el consultori.
Tot i això, oscil·la molt. Un dia
en podem tenir 15 i, amb una
epidèmia de grip, 30.
Al metge sempre s'hi veu
gent gran.
Sí, i tant, i té la seva lògica.
Quan envellim és més fàcil
tenir problemes de salut.

Parlant de tòpics, és veritat
que tots els metges fan
mala lletra?
Si escric a poc a poc, la meva
lletra es pot entendre. A la
facultat, els meus apunts anaven molt buscats. Tenia fama
d'escriure ràpid i amb bona
lletra. Conforme m'he fet
gran, domino menys el pols i
ha anat empitjorant. Si ara
escric ràpid, a vegades ni jo
mateix me l'entenc. Tot i això,
amb l'ordinador, pràcticament
ja no escrivim a mà.
Ha viscut alguna anècdota
curiosa com a metge?
Sí, en un dels primers pobles
que vaig estar, a Tarragona.
No feia gaire que havia acabat
la carrera. Encara era prou
jove per pensar que salvaria
moltes vides, quan després
hem d'aprendre que, de salvar, no en salvem cap, perquè
tothom acaba morint. Una de
les primeres anècdotes que
recordo és la d'una persona
que em va portar a casa un
cistell amb productes d'horta.

A Sant Julià, la gent també
és agraïda?
Sí, sempre, però aquí i a tot
arreu. La gent és molt agraïda
quan sent que estàs per ella.
Això és el millor de la medicina. A vegades pensem que les
persones s'enfaden perquè
els metges ens equivoquem
(que ho fem moltes vegades,
perquè som humans abans
que metges!), però la gent
també és prou llesta per adonar-se que encara que tu hi
posis tot el que saps, hi ha
coses que no tenen solució.
I del poble? Què és el que
més li agrada?
L'entorn natural. El fet de
poder sortir caminant de casa
i amb cinc minuts estar en un
lloc verd i poder-te perdre al
mig del bosc.

“Fora de ser metge,
no he conegut prou
la gent. No m’he
integrat gaire al
poble”
I el que menys?
Ostres, quin compromís! El
que m'agrada menys no és
culpa de Sant Julià, és meva:
fora de ser metge, no he
conegut prou la gent. No m'he
integrat gaire al poble, potser
perquè al principi no vaig ferho. Vaig pensar que m'havia
de dedicar a la medicina. No

m'he fet prou ciutadà de Sant
Julià.
Pot ser un tràmit pendent
per després de la jubilació...
És una bona idea i, de fet, no
tinc cap interès a marxar d'aquí. No m'ho he plantejat, hi
estic molt bé, però mai es pot
dir què faràs en un futur.
Hi ha algun lloc concret de
Sant Julià que li agradi
molt?
Cada dia sortim un moment
del CAP per anar a esmorzar.
Anem al Núria. És un edifici
impressionant que, desgraciadament, s'està malmetent.
M'agrada la imatge d'anar
caminant i veure'l al revolt.
Fent balanç de la seva vida,
quina ha estat la millor
experiència que ha tingut?
Viure, simplement viure. No
em desdic de res del que he

Ídol: Persones desconegudes, properes, quotidianes,
que són de Sant Julià i que
cada dia em deixen bocabadat.
Polític: Els que van ser
capaços de treure l'estat
Espanyol d'una dictadura.
Pel·lícula: Missing
Cançó: L'estaca
Llibre: El petit príncep, és
el llibre que més ha influït a
la meva vida.
Color: Verd
Número: El 3 i el 7
Mar o Muntanya:
Muntanya. La platja plena
de gent l'odio, però una
platja solitària, quieta al
capvespre, i veure les onades, és un paisatge que
també trobo meravellós.
Salat o dolç: Començaria
amb salat i acabaria amb
dolç.
Somni: Arribar a gran sent
un avi amable

fet. He comès errors, he patit,
com tothom, moments desagradables, però penso que he
tingut molta sort, perquè he
pogut treballar d'una feina
que, per mi, és encantadora.
Però, viure, viure en general,
viure és tan bonic que no ho
canviaria per res.

personatges

Jo em vaig quedar mol parat,
perquè havia atès la seva
mare pocs dies abans i finalment havia mort. No ho vaig
entendre, perquè em portaven
un detall per una cosa que no
havia anat bé. Hi he pensat
moltes vegades després. Una
persona pot estar molt agraïda per la manera com n'has
acompanyat una altra fins al
final de la seva vida. L'has ajudat a morir més correctament.

El pitjor?
Sóc molt tímid, encara que a
vegades no ho sembli. En el
contacte directe amb la gent,
a vegades això m'ha portat
problemes. Puc semblar
desagradable, però no, és
timidesa. També he tingut la
pega de ser baixet (ho he portat prou bé!) i no sé cantar.
M'hagués fet gràcia saber-ne.
I no en sé ni en sabré mai.
Desmunto la cançó més senzilla del món.

“M’hagués fet
gràcia saber cantar
i no en sé ni en
sabré mai”
Què el treu de polleguera?
Que la gent arribi tard. Molt. I
el desordre.
És molt ordenat?
Bé, d'aquella manera, tinc el
meu ordre. Les coses a la
meva consulta m'agrada tenirles controlades. Sóc molt
tiquismiquis amb això.
Un consell imprescindible
per la vida?
Viure el moment, viure cada
instant de la vida, perquè és el
que estem vivint. Estimar el
moment present, perquè el
que ha passat fa 5 minuts ja
no hi és. Viure el moment, no
preocupar-nos tant pel futur,
com tots fem, jo el primer.
Viure el moment, sabent que
estem de pas. Els metges
donem massa importància a la
pressió o al colesterol. Val
més preocupar-se de ser feliç.
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Domicili: Passatge Font de la Teula, 14
Tel. 93 888 71 35 - SANT JULIÀ DE VILATORTA
Taller: Rec d’Acumulada, 7
08519 FOLGUEROLES - Mòbil 659 13 43 29

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

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

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

PORC NATURAL!!!
Engreixat a la nostra granja amb
pinso natural i sense antibiòtic
Criança i elaboració pròpia
– porc, vedella, xai, cabrit, pollastre, conill…
– embotits, curats i cuits de tot tipus
– preparats càrnics a punt de coure
– plats preparats
– congelats…

Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92
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Per sisè any, en temps de tardor,
Viu el parc arriba de nou a l'Espai
Natural de les Guilleries-Savassona. El diumenge 30 de setembre
de 2012 a les 5 de la tarda al Parc
de les Set Fonts tindran lloc els
següents tallers de natura:
Plantem aromàtiques. Taller on
es decoren unes torratxes reutilitzades per després plantar-hi plançons
de plantes aromàtiques com espígol, romaní, farigola o sàlvia.
Fes-te un ambientador natural.
Taller per fer originals ambientadors
amb bossetes d’olor d’espígol.
Els participants podran gaudir
d’una tarda entretinguda i s’emportaran a casa de record el que han fet.
Aquestes activitats estan emmarcades dins del programa Viu el
Parc que organitza l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona.
Al matí, a la font Trobada de
Folgueroles el Viu el parc a l’Espai
Natural de les Guilleries Savassona
encetarà l’edició de 2012 amb la
Matinal al parc. Una festa gran, en
un espai especial amb molt d’encant, amb un munt d’activitats, que
té una proposta de continuïtat en el
Viu el parc de Sant Julià de Vilatorta, en un lloc igualment encisador: el parc de les Set Fonts.
La campanya Viu el parc, compta també amb un programa dedicat
a un centenar d’alumnes dels municipis que el conformen. Aquest programa els permet aprofundir en el
coneixement de la història del territori on viuen i hi conviuen.

espai natural

Espai natural de les Guilleries-Savassona
celebra aquesta tardor el 6è viu el parc

Per a més informació:
http://www.diba.cat/viuelparc
Vídeos de valors culturals i naturals de l’Espai Natural Guilleries-Savassona
Has descobert la bellesa dels nostre paratges, emmarcats a l’Espai Natural Guilleries-Savassona? Us adjuntem els enllaços d’uns
audiovisuals preparats pels serveis tècnics de l’Espai Natural. Es tracta de rutes i valors culturals, naturals i patrimonials de l’Espai
Natural Guilleries-Savassona.
http://www.youtube.com/watch?v=7KTHq3KolPM&feature=relatedAudiovisual de l’Espai Natural
http://www.youtube.com/watch?v=6jzjMWERXb4&feature=relatedRuta de la Font de la Riera
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/videos.asp?id=1202&parc=0&menu=268&submenu=0Itinerari del Casol de Puigcastellet
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/videos.asp?id=1025&parc=0&menu=268&submenu=0Vídeo del cranc
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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

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

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.

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

TREBALLS DE FUSTERIA

PERE SALA
Tel. 667 43 13 07
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Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA

SERRALLERIA
MECÀNICA
JOAN TORRENTS

C/ Indústria, 17 - Políg. “La Quintana”
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 71 86

“Em calia fer una reflexió
sobre la feina feta”, assegura
Anton Carrera després de mig
segle dedicat a la poesia i
amb 15 títols publicats. És
d’aquesta voluntat reflexiva
que neix Enlloc (Témenos
Edicions), un volum de 41
poemes emparellats amb 41
pintures. Dissabte 2 de juny
va presentar-lo a l’Aula de
Cultura en un auditori ple. Les
pintures van romandre exposades fins el cap de setmana
següent.
Carrera aprofita per reunir
les seves dues grans passions
en el que esdevé una anàlisi
crítica de tota la seva carrera
literària. Per fer-ho, se serveix
de la tècnica literària del desdoblament del jo poètic. Un jo
crític retreu al jo poètic les
errades del passat. És un punt
i a part en l’experiència artística del poeta, que assegura
que el que faci a partir d’ara
serà diferent. Es troba, diu, en
un canvi de rasant.
La presentació va anar a
càrrec del seu amic i també
poeta Jacint Sala, i va comptar amb la presència de l’editor. En una posada en escena
sòbria els dos poetes van
adoptar un to sarcàstic que
arrencava riures de complicitat als assistents. Carrera lle-

gia una selecció del poemari,
tot indicant-ne la pintura que
hi corresponia, i Sala en feia la
seva valoració. Interpel·lava
l’autor, el qüestionava i interactuava amb ell i alhora amb
el públic. Si bé Sala va
començar dient que no entenia res, va acabar lloant la
destresa poètica del seu company. Fins arribar al darrer
poema, l’únic que va ser escrit
abans de la pintura. Carrera va
confessar que aquest poema
el va fer propici Sala, assessor
i supervisor de l’obra des de
l’embrió. Quan Carrera ja
donava per enllestit el poemari, Sala va fer notar-li que, després de l’allau de retrets del jo
crític, calia una contestació
del jo poètic. És així com neix
aquesta resposta en forma de
defensa, i que es distingeix en
lletra cursiva de la resta de
peces.
No s’ha de buscar una
correspondència estricta entre
els poemes i les obres pictòriques. Les pintures no són servidores dels textos, no els
volen il·lustrar. El que els uneix
és la simultaneïtat temporal en
la que van ser concebuts. “Al
matí pintava i a la tarda escrivia, de manera que alguna
relació profunda hi ha d’haver
entre els dos actes consecu-

tius”, es qüestiona en última
instància Carrera. Ha estat un
cop acabada l’obra quan l’autor ha percebut un cert lligam
inconscient. En qualsevol
cas, en l’acció de pintar no hi
ha hagut mai cap idea poètica
preconcebuda; tret de l’última
pintura que, com ja s’ha
avançat, va ser feta després
del poema.
“Els poemes d’Enlloc són
el resultat d’una reflexió meva
que afecta l’intel·lecte del lector. Les pintures procedeixen
del meu inconscient i activen
la imaginació del receptor”,
explica el seu autor. “Els textos d’Enlloc pertanyen a la
poesia de la lucidesa”, conclou. La tècnica emprada en
la pintura ha estat l’oli damunt
paper de cel·lulosa. Carrera
anima la participació del lector i el convida a ultimar l’experiència artística d’Enlloc tot
descobrint el fil invisible que
uneix cada pintura amb el
poema corresponent.
A més de les 41 pintures
que configuren Enlloc, Anton
Carrera també ha exposat a
l’Aula de Cultura una pintura
que ha servit de logotip per a
la col·lecció en la que s’inclou
la publicació i una obra
homònima que va començar
als anys 80 i que no ha enllestit fins ara, coincidint amb el
final del llibre. És dels pocs
quadres que ha mantingut en
cada trasllat de domicili que
ha fet, perquè estava convençut que no estava acabat i
trobaria la manera de fer-ho.
La pintura ha traçat un camí
paral·lel en aquesta recerca
personal de l’enlloc, acompanyant bona part del recorregut literari de Carrera.
Text: Guillem Jané
Fotografia: Agnès Jané

espai llibres

Anton Carrera publica Enlloc
un llibre de poemes i pintures
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Dionís Baixeras i Verdaguer:
quasi un vilatortí

Des de fa una colla d’anys,
hi ha exposat a l’ajuntament,
un dibuix al carbonet d’un
pagerol amb esclops, sarró i
barretina, obra original de
l’artista barceloní Dionís Baixeras i Verdaguer. Aquesta
peça havia arribat a la institució vers els anys 70, durant el
mandat de l’alcalde Joan
Salvans Godayol, com a donació de l’arquitecte municipal Josep Riera i Reguer.
En l’actualitat, Esther Alsina
i Enric Orriols, dos estudiosos
de l’obra d’aquest artista, fan
els preparatius d’una exposició antològica de Dionís
Baixeras a Barcelona alhora
que recullen tota mena de
documentació per a l’edició
d’un catàleg raonat. És per
aquesta raó que, coneixedors
d’aquest dibuix de Dionís
Baixeras al nostre ajuntament,
se’ns varen adreçar per a

demanar-nos la informació
pertinent.
Permeteu-nos, doncs, de
presentar-vos la figura de
Dionís Baixeras, un quasi vilatortí d’adopció ja que sojornà
entre nosaltres per espai de
més de 40 anys.
En efecte, és gràcies a unes
Memòries que l’artista deixà
escrites i enllestides a Sant
Julià el 8 de setembre de
1942, just un anys abans de la
seva mort, -i actualment dipositades de la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi, de Barcelona-,
hem pogut saber de la gran
incidència que les nostres
contrades tingueren en la
seva obra i del bon record que
li deixaren els vilatortins.
Dionís Baixeras nasqué a
Barcelona l’any 1862. Havent
sentit la crida de l’art de ben
jove, als 15 anys ingressà en

la barcelonina Escola de Llotja
on tingué com a mestres
Antoni Caba, Ramon Martí
Alsina i Lluís Rigalt. Alumne
disciplinat, destacà per una
innata habilitat pel dibuix que
li féu guanyar alguns concursos. D’entre d’altres, el premi
al projecte pictòric del Paranimf de la Universitat de
Barcelona (1882); la tercera
Medalla de l’Exposició de
Madrid (1884) i la menció honorífica de l’Exposició de París
(1886), on hi havia viatjat
aquest mateix any i on pogué
descobrir i admirar l’obra de
Jean-François Millet, (18141875), un enamorat de la
natura fundador de l’Escola
de Barbizon, i de Jules
Bastien-Lepage (1848-1884),
un altre mestre conreador del
naturalisme pictòric.
Si aquests dos mestres de
la pintura francesa captaren

reportatge

l’atenció del jove Dionís
Baixeras, com a teló de fons,
dos altres fets contribuïren a
definir l’estil de l’artista: la
influència de l’Escola paisagística d’Olot, creada per
Joaquim Vayreda i Vila, que
també s’havia format sota el
mestratge de Ramon Martí i
Alsina i, tot plegat, dins el
context d’un moviment més
ampli com fou el Romanticisme, que trencà amb la
tradició, amb l’ordre i la jerarquia dels valors culturals i
socials imperants.
L’estil, doncs, de Dionís
Baixeras es caracteritza pel
seu realisme d’un naturalisme
serè i plàcid, amb escenes de
la vida rural pagesa i marinera
extretes de la quotidianitat,
captades amb la frescor dels
seus dibuixos preliminars i treballades meticulosament en el
seu taller. La temàtica de la
seva obra es prodigà en
dibuixos al carbonet i a la
ploma i en pintures de retrats,
paisatges
de
muntanya,
escenes marineres i celatges.
Realitzà, a més, composicions
de caràcter històric i al·legòric
i, com a membre fundador del
barceloní Cercle Artístic de
Sant Lluc, també cultivà la
pintura de tema religiós, amb
un sentit moralitzador.
D’entre les seves obres, a
més dels premis rebuts ja
esmentats, cal destacar els
murals que realitzà per a la
sala d’actes del Seminari
Conciliar de Barcelona, l’any
1904, destruïts el 1936, i les
pintures de la cúpula del Saló
de Sant Jordi de la Generalitat
de Catalunya, de l’any 1927.
També, la col·lecció de 50
dibuixos documentals de carrers del Barri Gòtic, condemnats a desaparèixer per l’obertura de la Via Laietana
l’any 1908.
Gràcies a l’important document escrit de les Memòries a
les quals ens hem referit
sabem que Dionís Baixeras
visità el nostre poble per

Pastor amb esclops, barretina i sarró. Dibuix al carbonet
exposat a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Dionis Baixeras pintant una nena
(probablement al jardí de can Madiroles)
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primera vegada l’estiu de
1896 i, a partir de 1899, va
estiuejar-hi cada any fins el
1942. Durant una colla
d’estius residí al Puig, que ell
anomenava “Mirador del
Pirineu”. Les seves Memòries
són testimoni de com molts
convilatans nostres foren
models generosos per als
seus quadres executats a
Sant Julià.
No voldria tancar aquestes
quatre notes sobre Dionís
Baixeras sense valorar el fet
que aquest artista, a més de

deixar-nos el llegat de la seva
obra plàstica i les seves
Memòries parlant de Sant
Julià, apassionat per l’art com
era, també ens deixà alguns
textos programàtics sobre art.
Concretament, em vull referir a
una conferència que pronuncià
a Barcelona el maig de 1928
sobre “La moral en les arts
plàstiques”, en la que parlant
del plaer estètic -un dels plaers
més importants de què disposem els humans-, per pròpia
experiència personal, deixà dit
ben clar que el goig estètic va

de fora endins quan ets capaç
de contemplar la bellesa natural i va de dins enfora quan ets
capaç de fer obra de creació.
Ell en fou testimoni.
Sigui aquest el nostre petit
homenatge a Dionís Baixeras,
el pintor de la terra i del nostre espai concret que, durant
més de 40 anys, sabé captar i
reflectir en la seva obra la
bellesa de les nostres contrades i de la nostra gent.
Francesc Orenes i Navarro
Encarregat de l’Arxiu Històric

PERRUQUERIA
MONTSE
i CM ESTILISTES
Demana informació dels

CM REGALS

Carrer de Núria, 8 - 93 812 20 82
08500 SANT JULIÀ DE VILATORTA
Carrer Sant Just, 2 C - 93 885 05 60
08500 VIC

SAM

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

Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
33

festa major

Un pregó de Festa Major
I com a fi de festa
per evocar la figura
PAGAGNINI, un espectacle
de Dionís Baixeras
de primer ordre
El 22 de juny passat es commemoraren els 150
anys del naixement del pintor Dionís Baixeras,
nascut a Barcelona l’any 1862 i hi morí el 9 de
setembre de 1943. Dionís Baixeras va sojornar
a Sant Julià de Vilatorta durant més de 40 anys
i les seves memòries són datades al nostre
poble el 8 de setembre de 1942, un any abans
de la seva mort. Per aquest motiu volem dedicar el pregó de la Festa Major d’enguany per
homenatjar la figura d’aquest vilatortí d’adopció
i que és objecte del reportatge que en Francesc
Orenes presenta en aquest mateix número de la
revista Vilatorta.
El pregó titulat “passejar per Sant Julià de
Vilatorta de la mà del pintor Dionís
Baixeras”, anirà a càrrec d’Enric Orriols i Esther
Alsina, dos estudiosos i experts en la biografia i
obra de Dionís Baixeras.
Enric Orriols (Sabadell, 1942).
La passió per l’art va dur a
Enric Orriols a cursar estudis de
dibuix i pintura a l’Escola
Industrial i d’Arts i Oficis de
Sabadell, on va rebre el mestratge del professor Miquel
Ribera. Al llarg de la seva vida ha conreat l’ofici
de projectista industrial i empès per la seva
vocació pictòrica nodreix una col·lecció dedicada a la pintura catalana. Actualment i junt amb
l’Esther Alsina elabora el catàleg raonat del pintor Dionís Baixeras.
Esther Alsina (Vilanova i la
Geltrú, 1984). Llicenciada en
Belles Arts i Màster en Gestió
del Patrimoni Cultural, actualment realitza una tesi doctoral
en Història de l’Art a la
Universitat de Barcelona. El seu
destacat interès vers l’art l’ha dut a l’estudi del
fons xilogràfic dels impressors Jolis-Pla de la
Biblioteca de Catalunya, de la col·lecció “Llegat
1956” del Museu Víctor Balaguer, i actualment
de la biografia i obra de Dionís Baixeras, així
com a realitzar diversos articles i conferències
lligats al món artístic sobretot del tombant dels
segles XIX i XX.
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El pregó es farà el diumenge 15 de juliol, a
les 6 de la tarda, al Saló Catalunya.

Pagagnini és un espectacle de la companyia
Yllana coproduït juntament amb Ara Malikian.
Reuneix en un mateix pla l’humor, la bogeria i la
música.
A través del virtuosisme de quatre grans
músics, encapçalats pel mestre Ara Malikian,
Pagagnini repassa alguns moments àlgids de la
música clàssica fusionats amb altres estils
musicals, aconseguint un divertit i sorprenent
des-concert, amb el qual es pretén reinventar la
manera de concebre un recital, i arribar al gran
públic, que descobrirà una mirada diferent dels
passatges musicals.
L’espectacle PAGAGNINI es farà el diumenge
22 de juliol, a 2/4 de 10 de la nit al pavelló.

La inauguració de la Mostra de l’art local
tindrà lloc el diumenge 15 de juliol a les
6 de la tarda, a l’Aula de Cultura

salutació de l’alcalde

Benvolguts vilatans
El temps passa volant. Ja ha passat més d’un
any des que vam prendre possessió del càrrec,
i aquest nou govern municipal va prenent el
pols al poble. Només en aquest temps hem
après moltes coses, però la principal és que, en
general, tenim un poble cívic i participatiu.
No és fàcil resumir en unes línies la feina feta
en un any de govern: hem fet millores a via
pública i especialment a prop del dispensari;
hem creat noves zones d’aparcament adaptat;
hem actuat en els parcs infantils, especialment
el de davant l’Escola Bellpuig; hem millorat la
cobertura mòbil; hem fet que els pisos de protecció oficial d’El Perer estiguin ocupats, cosa
que ha donat vivenda a gent jove del municipi,
entre altres; hem inaugurat conjuntament amb
els pobles del voltant la ruta del camp d’aviació; hem recuperat l’aplec de Sant Ponç; Sant
Julià forma part de l’Associació de Municipis
per a la independència; hem creat
l’Infovilatorta.cat; tirarem endavant el casalcamp de treball per a joves de 12 a 16 anys;
hem instal·lat una pista de futbol platja al costat del Pavelló; hem incorporat a la “piscina
petita” un sistema de depuració d’aigua hidrosalí, molt més adequat pels infants; fem una
aposta per l’educació en l’etapa dels 0 als 3
anys, tant important, mantenint les quotes de la
llar d’infants quelcom que també ha passat
amb l’Aula de música.
I tot això marcat per un pressupost municipal que aposta, més que per l’austeritat, per l’eficiència. Haig de felicitar a tots els regidors i
també a tot el personal de l’Ajuntament per
l’esforç que fan en aquest sentit. Tots som
conscients de la situació que vivim, i els que
estem dia a dia a l’Ajuntament sabem que per
poder arribar a tot arreu ens cal ajustar al mínim
la despesa, en actuacions el màxim d’àmplies
possible, que perdurin, amb un cost de manteniment també limitat.
I el poble no para. Perquè l’Ajuntament el
mantenim entre tots, i perquè molts dels projectes que he esmentat compten amb voluntaris que contribueixen a fer-los possibles. I és
que la societat del nostre municipi està molt
activa: en només un any hem vist néixer tres
noves associacions, com la Colla Gegantera,
l’Agrupació de Patinatge o Terra de Tupinots.
I tenim projectes engrescadors. Per a mi és
una satisfacció l’obertura del Centre de dia

aquest mes de juliol, amb un servei de qualitat,
encomanat a FADO (fundació on està integrat
l’Hospital de la Santa Creu), amb un cost molt
assequible a pesar de la impossibilitat de contribució econòmica de la Generalitat de
Catalunya. I un projecte de millora dels carrers
del nostre nucli històric, que comptarà amb una
subvenció de fons europeus, del Pla FEDER.
I no ens oblidem dels grans reptes, com exigir que es concreti el compromís de la
Generalitat de Catalunya amb l’accés al polígon
industrial de La Quintana de Sant Julià, una
obra tant necessària pel nostre municipi. Estem
vetllant perquè el Govern de Catalunya saldi
aquest deute històric que té amb Sant Julià de
Vilatorta.
Però què seria el cicle anual vilatortí sense la
seva Festa Major? Els moments d’esplai i diversió són els que ens omplen de felicitat. Hem
preparat un programa d’actes molt variat, per a
totes les edats, que va des del Vilatorta pam a
pam en rigorós directe, que demostrarà que
amb el saber local també ens podem divertir,
fins a un fi de festa espectacular: Pagagnini,
que és internacional i ha estat als millors teatres
europeus, i més enllà.
Gaudiu molt d’aquesta Festa Major. Feu-la
vostra, perquè ho és. I que l’estiu vilatortí sigui
ben fresc i regalat. Bona Festa Major a tothom!
Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
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Festa
Major
Divendres, 13 de juliol
- A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya:
CAMINADA NOCTURNA
inscripcions a la sortida. Preu 4 €. (organitza Tupinots)

Dissabte, 14 de juliol
- A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya:
S ARDA NES , amb la cobla LA FLAMA DE FARNERS
- A les 9 del vespre, a la zona esportiva:
S OPA R DEL JOVENT (organitza Tupinots)
- A les 12 de la nit, a la zona esportiva:
CONCERT de MIQUEL DEL ROIG
obert a tothom (organitza Tupinots)

Diumenge, 15 de juliol
- A les 9 del matí, a la plaça de Catalunya:
19a TROBA DA DE MOTOS A NTIGUES
- A les 9 del matí, a les Set Fonts: CONCURS DE BOTXES
- A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya:
PREGÓ DE LA FES TA MAJOR: “ Passejar per S ant Julià
de Vilatorta de la mà del pintor DIONÍS BAIXERAS ”
a càrrec d’ENRIC ORRIOLS I ES THER ALS INA
- A les 7 de la tarda, a l’Aula de Cultura:
INAUGURACIÓ DE LA 3a MOS TRA D’A RT LOCA L
- A les 8 del vespre, al Saló Catalunya, VILATORTA TEATRE
presenta: PA RAULES ENCADENA DES

Dilluns, 16 de juliol
- A les 7 de la tarda, a la plaça de Catalunya:
JOCS , TA S TETS I MÚS IQUES DEL MÓN. Organitza Abaraka Bake
- A les 10 de la nit, al Saló Catalunya,
CONFERÈNCIA de PATRICIA GABA NCHO
“Com, quan i per què la independència” (Vilatorta per la Independència)

Dimarts, 17 de juliol
- A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de Catalunya:
VILATORTA PA M A PA M. El retorn

Dimecres, 18 de juliol
- A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de Catalunya:
I TU QUÈ FAS ? (organitza Tupinots)

Sant julià de Vilatorta 2012
Dijous, 19 de juliol
- A les 7 de la tarda, a la plaça de Catalunya:
GIMCA NA DE BICIS (organitza C.C.Calma)
- A les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya:
EXHIBICIÓ DE GIMNÀS TICA del gimnàs FITPAUNES S
- A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya: CINEMA A LA FRES CA
projecció de la pel·lícula JOHNNY ENGLIS H RETURNS (en català)

Divendres, 20 de juliol
- A les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya:
XVIè CONCURS D’ALLIOLI
- A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya: S OPA R POPULA R
- A 2/4 d’11 de la nit, pels carrers del centre històric:
CORREFOC, amb ES CA MOT DIA BLES
- A les 12 de la nit, a la plaça de Catalunya:
HAVANERES , amb ELS PES CA DORS DE L’ES CALA
- A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts:
TUPINA DA (organitza Tupinots)

Dissabte, 21 de juliol
- A les 10 del matí, a la zona esportiva: ATRACCIONS INFLAB LES
- A la 1 del migdia, a la zona esportiva: FES TA DE L’ES CUMA
- A les 5 de la tarda, pels carrers del poble:
A IGUA PER AL JOVENT (organitza Tupinots)
- A les 5 de la tarda, al parc de les Set Fonts:
S A RDANES , amb la cobla ROS A LEDA
- A les 7 de la tarda, a la plaça de Catalunya:
CONCERT, amb l’orquestra ROS ALEDA
- A les 11 de la nit, a la plaça de Catalunya:
GRAN BALL DE FES TA MA JOR , amb l’orquestra ROS ALEDA
- A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts:
AQUELLS ME RAVELLOS OS A NYS (organitza Tupinots)

Diumenge, 22 de juliol
- A les 10 del matí, a la plaça de Catalunya:
TROBA DA DE PUNTAIRES
- A les 11 del matí, a la plaça de l’Ajuntament:
TROBA DA GEGANTERA i CERCAVILA
- A les 5 de la tarda, a la plaça de Catalunya
ES PECTACLE INFA NTIL amb À PALI FAMÍLIA
- A 2/4 de 10 de la nit, al pavelló municipal:
FI DE FES TA: YLLANA i ARA MALIKIAN presenten PAGAGNINI
Preu de l’entrada: 5 € persones empadronades i 15 € persones no
empadronades. Menors de 12 anys gratuït. Venda d’entrades
anticipades a les oficines de l’Ajuntament fins el dia 20 de juliol

apunts de la festa

Concurs d’allioli

Sopar popular

Inscripcions: us podeu inscriure abans de començar el concurs

- Tiquets: Ja podeu adquirir els
tiquets del sopar fins el dimarts 17
de juliol a les oficines de
l’Ajuntament

Bases:
- Lloc: els participants hauran de fer l’allioli dalt l’entarimat
de la plaça de Catalunya
- Temps: els concursants disposen d’un temps màxim de
30 minuts
- Utensilis: cada participant s’haurà de proveir d’un morter i una mà de morter
- Ingredients: L’organització facilitarà els alls i un setrill
d’oli. Altres ingredients es deixen en consideració de cada
participant.
- S’hi pot participar individualment o per parelles.
Premis:
- Premi al millor allioli
- Premi al millor allioli amb altres ingredients
- Record de participació a tots els participants

Correfoc
- Itinerari: carrer de l’Església, plaça de l’Església, c. rector Roca, c. Campanar, pl. Major, c. del Pont, Pl. de
l’Ajuntament, c. Sant Roc, Av. Jaume Balmes i carrer dels
Marquesos de Vilallonga.
- Protecció de portes i finestres: Es recomana que protegiu amb cartrons les vidrieres de la planta baixa de les
cases dels carrers per on passa el correfoc.
- Protecció dels participants: Per participar-hi activament del correfoc i posar-se sota les guspires es recomanable que porteu roba de cotó amb màniga llarga, barret,
mocador per a la cara i calçat tancat.

- Preu: El sopar té el preu simbòlic d’1€ per tiquet per a les persones empadronades i 8€ per a les
persones no empadronades. Amb
aquesta mesura es vol evitar el mal
ús que es pugui fer dels tiquets i el
malbaratament del menjar.
- Sentit d’aquesta festa en
comunitat: El sopar popular és un
acte compartit, per això es fa a la
plaça on tothom participa. Es recomana que no vingueu a buscar el
sopar si teniu intenció de menjarvos-el a casa. No trenquem
l’autèntic esperit de la festa!
- Cal dur-se la taula, les cadires i
els coberts.
- Muntage i desmuntatge de
taules: Les taules es poden muntar a partir del matí del mateix
divendres. Un cop acabat el sopar
no cal que les desmunteu -el correfoc no entra dins la plaça,
comença i acaba al carrer dels
marquesos de Vilallonga- Des del
vostre lloc i còmodament asseguts
podreu gaudir del castell de focs i
de la cantada d’havaneres que es
fa després del correfoc.

Entrades per l’espectacle Pagagnini
L’espectacle de fi de festa PAGAGNINI es farà
al pavelló municipal. El preu de l’entrada és
de 5€ per a les persones empadronades i
15€ les persones no empadronades (menors
de 12 anys gratuït). Les entrades es poden
adquirir anticipadament a l’Ajuntament.
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L’espectacle que ens ofereixen Yllana i Ara
Malikian és d’abast internacional i ha estat

representat durant el mes de juny a Berlin
(Alemanya), el 9 de juliol a Famagusta (Xipre), el
14 de juliol a Valladolid (Espanya), el 22 de juliol
a Sant Julià de Vilatorta (Catalunya), el 19 d’agost a Fuentealbilla-Albacete (Espanya), el 25
d’agost a Kleve (Alemanya), el 13 de setembre
a Chihuahua (Mèxic)… Podeu obtenir més
informació de l’espectacle a Yllana.com i a
pagagnini.com

@

Vilatortins
en xarxa
Us proposem tres preguntes relacionades amb la
Festa Major. Si les responeu correctament podreu
guanyar una safata de pastes de rebosteria.
1. Des de quin any la Festa Major se celebra el
més de juliol?
2. Com se’n deia de la construcció que es muntava expressament per poder-hi fer els actes
de la Festa Major sota cobert?
3. Nom de la festa que es feia l’endemà de la
Festa Major?
Entre tots els encertants se sortejarà una safata
de pastes de rebosteria per gentilesa de Pastisseria Crossandra.
Podeu deixar les respostes a la bústia de
l'Ajuntament, fins a les 12 del migdia del dimecres
18 de juliol. (Si no voleu retallar la revista podeu ferne una fotocòpia o apuntar les dades en un full a
part). El sorteig es farà el dijous 19 de juliol a les oficines de l’Ajuntament.

vilatortins en xarxa

Concurs
Què saps de la Festa Major?

La secció on es recullen les piulades dels
habitants de Sant Julià i Vilalleons.
Recordeu que podeu posar l’etiqueta
#Vilatorta per fer referència al poble.
09.05.2012 Claudia Dunkel
@ClaudiaDunkel_2
es respira aire d’estiu... però s’oloren els
exàmens a 6 setmanes......
29.05.2012 Pol Vargas
@PolVargas7
Catalunya paga impostos al nivell de
Suècia i rep serveis públics al nivell de
Senegal #putaespanya
05.06.2012 Laura Bardolet
@LauraBardolet
Terreny personal no ha sabut plasmar què
és la Plana de Vic... gens identificada.. :s
#terrenypersonal @tv3cat #vic

Solucions del número passat
1. De l’any 1590.
2. 11 estrofes.
3. Jordi Pallàs Galobardes.
Hi van participar 14 persones i el guanyador de la
mona de Pasqua va ser Joan Colomer. Felicitats!

Butlleta per a participar al concurs
“Què saps de la Festa Major?”
Respostes:
1.

…………………………...........................……………………………………………………

2.

…………………………………….………….................................…………………………

3.

……………………………………….……………………………….................................…

09.06.2012 Joan C. Rodríguez
@joancrodriguez
A l’hangar de la Carrera, a punt a les 12
d’inaugurar la ruta del camp d’aviació de
Vilatorta. Quina emoció! #osona (9 juny)
27.06.2012 Judit Tort Jane
@Judittort
A Sant Julia se senten petards... Hola? què
vol dir? #vergonya
(Espanya es classifica en l’Eurocopa)

Dades del concursant:
Nom i cognoms

……………………………………………………………………

Edat……………… Telèfon
Adreça

……………………………………………………………

…………………………………………………..…….........………………………
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BOTIGA NOVA
merceria
moda i complements

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

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

Jordi Fiter Vila
FALSOS SOSTRES, PLADUR,
PARQUETS FLOTANTS,
MOSQUITERES, TENDALS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS,
TALLAFOCS, PERSIANES I CORTINES
C. Rector Roca, 10, 3r 2a
Tel. 677 90 06 21
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9
Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Marxa cap a
la independència
Les raons per les quals defensem la necessitat d’un Estat
propi són moltes i prou conegudes per tothom, però ara
toca assolir el major consens
possible en tot el territori
català i arrelar amb força
aquest missatge independentista, per la qual cosa l’ANC té
previst celebrar una gran
manifestació a Barcelona
l’Onze de setembre d’enguany
per reclamar aquest Estat

propi mitjançant la Marxa cap
a la Independència. Òbviament, Vilatorta per la Independència també hi serà present i, per aquest motiu, prepararem autocars perquè tot el
poble hi pugui anar conjuntament i fer escoltar la nostra veu
amb la resta de catalans i catalanes. També tenim previst
celebrar diversos actes per
anar escalfant l’ambient i
convèncer tot aquell que encara no ho tingui prou clar.

Conferència de
Patricia Gabancho
Així doncs, el dia 16 de juliol,
dins els actes de la Festa
Major, hem convidat la Patricia
Gabancho, periodista i escriptora, ferma defensora del dret
a decidir del poble català, perquè ens faci una interessant
conferència al Saló Catalunya
sobre “Com, quan i per què
la independència”.
Així mateix, a principis de
setembre també tenim previst
organitzar, relacionat amb els

Patrícia Gabancho és una periodista i escriptora argentino-catalana. Va estudiar la llengua catalana
al casal català de Buenos Aires, on
es va relacionar amb els dissidents, que eren independentistes i
d'esquerres. Es traslladà a
Catalunya un dia abans de complir
22 anys per conèixer Barcelona i
comprendre una nació sense
Estat. Està vinculada amb plataformes i iniciatives de caràcter
sobiranista. Col·labora en diversos
mitjans de premsa i ràdio, en tasques de difusió cultural i participa
en les principals tertúlies mediàtiques catalanes. Col·labora habitualment amb el diari Ara.

vilatorta per la independència

El dia 18 de març d’enguany
vam presentar Vilatorta per la
Independència al Saló Catalunya com l’assemblea local
en el nostre poble de l’Assemblea Nacional de Catalunya
(ANC), que dies abans es va
constituir formalment al Palau
Sant Jordi de Barcelona, amb
l’objectiu principal de treballar
per la Independència de
Catalunya, convençuts que
l’única manera de sobreviure
com a poble que ens queda
ara és tenir un Estat propi,
com les altres nacions del
món. Perquè som una nació,
encara que alguns no ho vulguin admetre i, per tant, com a
tal, tenim tot el dret de decidir
el nostre futur, sempre, però,
per procediments democràtics i respectant els drets de
totes les persones.
Els catalans tenim tot el
dret a decidir què volem ser
en el futur. Creiem fermament
que ja no tenim encaix dins
l’Estat espanyol, ja que està
clar que ja no ens hi volen
com a poble, ni pensen respectar-nos com a tal i, per
això, només ens queda una
via: la Independència.

actes de l’Onze de setembre,
conjuntament amb les assemblees locals de Calldetenes i
Folgueroles, la nostra pròpia
Marxa cap a la Independència,
amb una petita caminada pels
voltants dels nostres municipis per anar preparant el camí
que ha d’acabar amb el gran
acte de Barcelona.
Òbviament, tothom està
convidat a assistir a tots
aquests actes i activitats, així
com també animem a tothom a
adherir-se a l’Assemblea Nacional Catalana i treballar amb
els que conformem Vilatorta
per la Independència. Per això,
no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres (vilatorta@assemblea.cat), no només
per estar informat dels diferents actes que pensem dur a
terme dins el marc d’aquesta
Marxa per la Independència,
sinó per treballar amb nosaltres
per la Independència de Catalunya. També animem a tothom que encara no hi hagi participat, a donar la cara per la
independència (www.donalacara.cat) i mostrar que els vilatortins i vilatortines volem un
Estat propi. Tingueu en compte que actualment Sant Julià
de Vilatorta és un dels deu primers municipis en percentatge
d’adherits!
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Colla Gegantera
Hola a tothom!
Em dic Marc i sóc vilatortí
de tota la vida, vaja, des de fa
19 mesos!
He
pensat que podria
escriure per explicar-vos què
faig darrerament els caps de
setmana: Vaig d’excursió!
Però no us penseu que són
excursions normals, no, no...
En primer lloc, sempre vaig
molt ben acompanyat, som
una colla de totes les edats i
de totes mides, n’hi ha que
som petits i d’altres que són
mooooolt grans, potser els
coneixeu, els més grans de
tots són en Pànfil i l’Elisenda i
els hi diuen els Gegants de
Vilatorta i Vilalleons.
Es veu que feia molt de
temps que estaven tancats i
avorrits sense sortir
mai,
pobrets! I el tiet Mia Molist i
en Marc Vilarrassa, un dia van
decidir que ja era hora de treure’ls a passejar! Així que van
fer una crida als vilatortins i un
bona colla es van decidir a
formar el què en diuen La
Colla Gegantera de Vilatorta i
Vilalleons. Els gegants estaven molt contents perquè
entre tots els van rentar (la
mama també diu que s’ha d’anar net), vestir i empolainar i
ara fan molt de goig!
Es veu que al mateix lloc on
hi havia els gegants també hi
havia uns gegants petits, vaja
els gegantons: El caramellaire
Julià i la bruixa Beneta Vilara
(però és una bruixa bona, de
les que no fan por) i és clar,
ells també volien venir a passejar amb nosaltres. També
els van curar ( es veu que un
s’havia trencat el braç...), i
també els van rentar ( ja us he
dit que anar net és important,
oi?) i empolainar i vaja que
entre tots ara som una bona
colla per anar d’excursió.
El primer dia que vam sortir
va ser a Manlleu i els gegants
es van posar molt i molt con-

tents perquè allà ens vam trobar un munt de gegants més!
Però he de dir que els de Sant
Julià eren els més mudats! A
Manlleu vam escoltar un instrument que feia so de festa, i
només de sentir-lo ja feien
venir ganes de ballar: La gralla.
I a la colla, que hi ha gent

molt decidida, van dir: si els
altres ho fan nosaltres també!,
així que ara els divendres a les
20.00h, la mama va a tocar a
gralla amb la Marta, l’Umbert,
la Dolors, la Ivet, la Marta, la
Cris i en Mia i es veu que s’ho
passen la mar de bé!
Ara quan sortim cadascú té

Associació Familiar

El 15 de juny passat es va celebrar la nostra assemblea general. Assemblea que un any més va ésser molt participativa,
però poc nombrosa en relació a la quantitat d’associats que
actualment té l’associació, ja que en som 577.
N’hem de destacar tres temes.
El primer va ser la decisió de mantenir les quotes a pesar
que l’augment del cost dels enterraments ens deixa saldo
negatiu entre les quotes i les despeses. No apujar les quotes
serà possible gràcies als socis protectors i a l’entrada de nous
associats.
El segon va ser la demanda de la junta de trobar gent per fer
el relleu al capdavant de l’associació, però com que ho devem
fer molt bé i calés no en toquem, no hi ha cua per prendre’ns
el relleu.
El tercer va ser un debat, “la lloseta del nínxol passa a ser
responsabilitat dels associats o no”; Finalment es va decidir
que continuï essent responsabilitat de l’associació. Fet que
ens porta a demanar a tots els associats que ens ajudin.
Necessitem que ens informeu de si el vostre nínxol disposa o
no de lloseta en el moment de l’enterrament, ja que segons la
funerària els nínxols amb enterraments anteriors a l’any 1984
no disposen de lloseta i això suposa un cost addicional. Ja
sabeu: no oblideu d’informar-nos.
A dos quarts i cinc de deu es finalitzava l’assemblea després de respondre a totes les qüestions que com es de costum en l’últim punt de l’ordre del dia es solen plantejar.
Abans d’acomiadar-nos només recordar qui som. Som una
associació sense afany de lucre que té per objectiu acompanyar i sufragar el cost dels enterraments dels nostres associats,
que paguem entre tots una mòdica quota que en aquests
moments és de 3,44€, cada vegada que hi ha un enterrament.
Per a més informació no deixeu de posar-vos en contacte amb
nosaltres via email:
associaciofamiliar@gmail.com
o bé telefonant al 938122040 i preguntant per en Jordi Johé.
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una feina: hi ha els valents,
que porten els gegants grans,
com el papa, en Mia, en Marc,
en Joan, en Jacint, l’Oriol, en
Sergi, en Font. En Xevi, l’Àngel
i en Carles els obren camí,
perquè quan es posen a ballar,
no paren! També hi ha els que
porten els gegantons, com
l’Alba, l’Ena, la Sílvia, l’Aida i
en Sergi. Els grallers i els timbalers hi posen la música perquè tots puguem ballar i saltar
i la resta també tenim una
feina molt important: fer una
bona gresca i xerinol·la!
Ens ho passem tant bé que
fins i tot la Neli ( la mascota de
la classe de la Patuleia) ha vingut amb nosaltres. Ja veieu
que les nostres excursions
són molt especials i sobretot
divertides! Tan és que siguem
grans o petits, tots tenim la
mateixa importància! Així que
us vull animar a què vingueu a
les properes sortides per fer
pinya i riure molt! Em sembla
que encara queden unes
quantes sortides, perquè els
papes tenen penjat això a la
nevera:
• 15 de juliol: Trobada a
Hostalets de Balenyà
• 22 de Juliol: I Trobada
gegantera a Sant Julià de
Vilatorta, amb 10 colles convidades.
• 2 de setembre: Sant Hipòlit
• 29 de setembre: carrer de la
Riera de Vic
• 30 de setembre: Taradell
• 21 Octubre: Trobada comarcal a Hostalets de Balenyà
Com que som una colla
molt animada, també farem un
taller per restaurar uns altres
amics d’en Pàmfil, l’Elisenda,
en Julià i la Beneta: Els capgrossos! L’Ansat, la Fogona, el
Baró de Meda i la Tupinaputafina (es veu que són uns
senyors petits però amb un
cap gegant, que també fa molt
temps que no surten).
Si us ho voleu passar tan
bé com nosaltres, ja ho sabeu:
Fal·lera gegantera!
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Terra de Tupinots
Sant Llorenç camí de la independència
El 22 d’abril d’aquest any, es va proclamar la
independència de Sant Llorenç de Munt, amb
la participació d’un gran nombre de vilatans.
Començava el dia a les Set Fonts. Vàrem
sortir acompanyats d’un grup de grallers que
amenitzaren tot el recorregut urbà. En el camí
de pujada vam voler recordar moments de la
nostra història. És molt important, abans de
donar un pas endavant, tenir present tot el que
ens ha dut fins aquí. Hi havia vuit parades que
recordaven moments claus de la nostra història. Cadascú portava un díptic on hi havia una
petita explicació de cada fet. Creiem que va
estar un bon encert, ja que fins i tot algun pare
va aprofitar per comentar el fet històric amb el
seu fill.
En arribar al monestir vam ser rebuts pels
cap grossos i pels grallers que ens van donar la
benvinguda i ens proposaren participar en
algun dels dos tallers: un d’escriure desitjos de
llibertat i l’altre de redactar missatges per fer
saber a tothom que ja s’havia començat i que
Sant Llorenç es declarava independent
d’Espanya. Es van escriure els desitjos en unes
banderes que simbolitzaven les comarques de
Catalunya i que el vent va escampar arreu. En
Jaume Fàbrega, historiador, crític i gastrònom
va ser l’encarregat de fer la proclamació d’independència. Argumentant moments de la nostra
història va defensar el dret que tenim a decidir
què i com volem ser.
En el parlament de cloenda de l’acte de
constitució de l'Assemblea Nacional Catalana,
en Sergi López deia:
“Només serem allò que nosaltres decidim
que volem ser. Estem tips d'haver de demanar
permís per existir. Volem viure la nostra identitat lliurement i sense complexos, sense haver
d'explicar-la contínuament. Ens agradaria viure
en un món on dir que ets català no signifiqui
anar contra res ni contra ningú. Volem ser catalans, i prou.”
Aquestes paraules deixen molt clar què
volem. Com a persones del món hi tenim tot el
dret, volem arribar democràticament a la
Independència de Catalunya.
Per acabar, a dalt l’esplanada, coloms missatgers s’encarregaren de repartir pertot arreu
els missatges que tothom havia escrit.
Present i futur.
De Sant Llorenç a la Plana.
De pares a fills.
Preparem el testimoni a donar.

Molts encara guardem a la retina aquella imatge
inèdita de les Set Fonts. Hem vist el parc de moltes maneres: amb l’aigua brollant a cor que vols,
amb les fonts eixutes, a l’hivern amb neu, a l’estiu
ple d’ufana vegetal, a hores buit i solitari, d’altres
amb gran vivor humana que s’hi aplega per ballar
sardanes, escoltar música, passejar o jugar... Però
el que vam veure i viure aquella nit, no s’havia vist
mai! I mira que feia temps que la dúiem de cap...
anys!. Va ser el dia trentè del sisè mes de l'any,
segons el còmput gregorià, i el quart del primitiu
calendari romà.
Més que una proposta, el repte que Terra de
Tupinots vam fer a tots els vilatortins va superar
amb escreix totes les expectatives. Havíem fet la
prova amb menys d’un centenar de llànties i
només això ja ens va emocionar. Estàvem a mercè
dels capricis del temps, ja ho sabíem. Però la nit
era la nostra aliada. No podia fallar!
Teníem present les imatges que Miquel Pallàs
va esgrafiar a casa seva: els quatre elements clàssics -l’aigua, la terra, el foc i l’aire-, que en l’antiguitat representaven les quatre formes conegudes
de la matèria i eren utilitzats per explicar diferents
comportaments de la natura.
I més present encara, les frases que en
Francesc Orenes ens recorda sovint i que en
Miquel Pallàs sàviament les va escampar en
aquest racó del poble. I és que les Set Fonts parlen! I si parlen, per què no les escoltem?. Per què
no donem llum a les seves paraules?. Per què no
cohesionem els quatre elements en aquest lloc
tant especial?
Tres dels quatre elements (aigua-aigua, terrapedra i aire-paraules) fa anys que hi són. Però faltava el quart element (foc-llum). En Miquel Pallàs
ho tenia molt clar, i sabia que tard o d’hora tots
quatre s’aglutinarien en un conjur de bellesa, art,
harmonia i equilibri. I sabia també, que hi partici-
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I el poble va encendre les Set Fonts

paria tothom per fer-ho realitat. I aquest acte plàstic, sensible i carregat d’emoció va donar-nos una
visió diferent de les Set Fonts, on la llum i les
paraules van agafar una nova dimensió, amb tota
la força del món!
Les cinc mil llànties s’encengueren en un obrir
i tancar d’ulls al so d’una música que embolcallava l’ambient. De sobte aquella claror va fondre la
llum artificiosa i les paraules que en Miquel Pallàs
ens deixà, sorgiren de les pedres per convertir-se
en una veu que ressonava com un eco ...i després
pau. El somni es féu realitat!
El parc de les Set Fonts identifica i dignifica el
nostre poble. Aquest ha estat el nostre petit homenatge a Miquel Pallàs, l’home que ens l’ha llegat.
Terra de Tupinots volem donar-vos les gràcies
a tots: als voluntaris que ens ajudàreu a col·locar
les llànties, a l’Àlex i la Isabel que ens permetéreu
prolongar l’acció més enllà de l’espai del parc, a
l’Anna pel bon gust del programa, a la Carme,
l’Anton i en Francesc que donàreu veu a les
paraules, a en Xevi per les imatges immortals que
captà amb l’objectiu, i a tots els que participàreu
en l’encesa.

Les Set Fonts, on l’aigua i la pedra
fan paraules, i les paraules... claror!
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

Bona Festa Major

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
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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

Últimament he tingut algunes pressions -sempre molt educades— de per què no fem més
comèdies al Vilatorta Teatre. Obres divertides,
jocoses, vodevils desenfadats, on les situacions de mals entesos, enganys, infidelitats,
jocs de portes i amagatalls fan les delícies d’un
públic festiu. Mai he estat en contra de la
comèdia o dels vodevils. El goig de l’alegria i la
joia sempre intento que siguin presents en el
meu tarannà.
Però des de fa uns quants anys que la nostra situació social es va degradant. Els valors
cívics, ètics i morals que havíem après a l’escola o a casa s’han envilit fins a uns extrems
miserables, portant-nos a tots frustració i desconcert, afegit a la por que des de les institucions ens van inculcant: qüestionant-nos la
identitat, l’idioma, retallant-nos les pensions, la
sanitat i l’educació, i amb un índex d’atur que
no para de créixer dia a dia. Què podem fer?
Quin és el lladre més gros? Qui vol posar-nos
la por al cos per tenir ell total impunitat?
Quins estaments són intocables i per què?
Quins són els dirigents: polítics, directius,
magistrats, etc, que segueixen enriquint-se?
En aquest ambient actual corromput i fals, què
podem fer nosaltres, simples ciutadans. Primer
de tot crec que és perdre la por, i tenir el valor
de assenyalar-los amb el dit, i anomenar-los
pel seu nom: lladres, estafadors, assassins,
demagogs, criminals de tota mena i condició,
que fins aquí ens han portat.
Tot això ve a compte per les meves decisions d’aquests últims anys, de portar a escena obres que denunciessin una de les xacres
més humiliants del nostre entorn —no l’única,
per desgràcia—: la violència de gènere.
Aquesta pandèmia històrica és la primera
causa de mort de la dona a tota la Terra. El
mite de la superioritat de l’home sobre les
dones està avalada per religions i creences i
una gran manca d’educació i cultura que formi
un pensament mes lúcid i humà. Estem permetent que la dona, així com la Terra, pateixin tota
mena d’abusos, maltractaments i explotacions, imposant la mascle voluntat que ambdues estant aquí per ús i gaudi de l’home.
A Espanya les xifres són corprenedores:
l’any 2007, 71 víctimes; el 2008, 76; el 2009,
56; el 2010, 73; el 2011, 61; i durant el que portem del 2012, 21 víctimes més.
Assajar una obra i preparar la seva producció
ens porta una colla de mesos a tot un seguit de
persones, actors, actrius, tècnics i professionals
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Vilatorta Teatre
pel compromís artístic

Paraules Encadenades Història fictícia
sobre la venjança que un home desequilibrat, amb una psicopatia, trama contra les
seves víctimes. Tot aquest procés, cruel i
dolorós, en un espai, tancat, claustrofòbic, fa
que l’atenció de l’espectador creixi pendent
de la solució, en uns fets més per vibrar que
per reflexionar, i amb un llenguatge viu i un
lèxic ric i groller.
Representació de Paraules Encadenades
diumenge, 15 de juliol, a les 8 del vespre
al Saló Catalunya
de moltes menes. Per tant és molt important
saber amb què esmerçarem el temps i l’estudi
de tota una temporada. Sempre després d’una
tria jo proposo i els artistes decideixen, ja que fa
falta una gran càrrega de voluntat i entusiasme
per tirar endavant una producció. Haig de dir
que després de molts anys l’entitat va endavant
en tots els sentits, amb la ferma voluntat de distreure i divertir, però també, quan cal, d’assenyalar amb el dit a tots els monstres que, emparant-se en la intimitat d’un ambient familiar, d’un
entorn domèstic, descarreguen tota la seva
infàmia malaltissa en forma d’ira i impotència
sobre les persones més febles, dolces i entranyables que responen al nom de dona, mare,
esposa, filla, àvia o companya.
Si al mateix temps us entusiasmem amb
l’espectacle, fent-vos passar una estona trepidant amb les intrigues d’una història fictícia
concebuda pel geni d’un dramaturg, és tot el
que ens proposem.
Que tingueu una molt bona festa major en
aquest temps de canvis i de compromisos. Us
ho desitgem de tot cor des de Vilatorta Teatre.
Lluís Badosa, director
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ELECTRODOMÈSTICS

Lídia
estètica - massatges - teràpies
Especialitat en:
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Tupinots en perill d’extinció
El 20 de novembre és un dia
molt important per Sant Julià
de Vilatorta. No només perquè
és el dia que va morir Franco,
sinó perquè és el dia que va
néixer el Consell de Joventut
Tupinots. Concretament, l’any
2007, l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta reunia a tots
als joves del poble al Saló
Catalunya per parlar de les
activitats pel jovent i animar-los
a formar un consell de joventut.
L’Oriol Tafanell i la Marta Molist, llavors regidor de joventut i
tècnica de joventut, respectivament, van convocar 40 joves,
aproximadament, dels quals
només en van quedar vint i
escaig.
Aquests vint, de diferents
edats i colles, van ser els que
van formar el nou consell de
joventut. En els inicis es feien
activitats bàsicament durant
l’estiu per la Festa Major, però
any rere any, han anat augmentant el seu repertori omplint
gairebé tot el calendari. El
nombre de membres de
Tupinots també va anar variant:
alguns que marxaven, d’altres
que s’hi afegien.
Actualment, els Tupinots són
uns 23 membres en total, 17 noies
i 6 nois que organitzen un total de
deu activitats durant l’any.
A principis d’any i concretament aquest gener es va estre-

nar el 2012 amb el Cap d’any
Tupinots; i a partir del mes de
febrer o març, seguint amb la
tradició dels darrers quatre
anys, el Carnaval Tupinots.
Quan arriba el bon temps, a
principis de juny, se celebra la
Festa de l’esport al Pavelló
municipal; però no és fins la
Festa Major, al juliol, quan
comença la xerinola de debò.
El divendres abans de la
Festa Major s’organitza el cap
de semana jove que comença
amb la Caminda nocturna i s’acaba l’endemà amb el Sopar
jove i la Festa jove. En plena
Festa Major, organitzen el
conegut I tu què fas? i la setmana acaba amb la Tupinada,
el divendres, i el Birratorta i la
Festa d’aquells meravellosos
anys, el dissabte.
Per les festes de Nadal se
celebra el TupiBingo el dia de
Sant Esteve al Saló Catalunya.
S’havien preparat altres activitats com la Castanyada i la
Gimcana jove que van fallar pel
poc èxit d’assistència que van
tenir. Tot i així, els Tupinots
segueixen col·laborant amb
activitats com la Caminada
popular o la Fira del Tupí.
D’activitats, com es pot
veure, no en falten i, per tant,
de feina tampoc. Els Tupinots
sempre han tingut el suport de
l’Ajuntament, des dels inicis

amb en Joan Rosell fins ara
amb en Joan Carles Rodríguez. A més, dos membres
dels Tupinots estan dins de
l’Ajuntament, cosa que facilita
molt més la comunicació.
Tot i així, avui al 2012, després de cinc anys treballant pel
jovent, els Tupinots passen per
un moment d’impàs. Hi ha un
grup important de persones
que, de cara l’any que ve, deixaran el consell de joventut.
Aquests, que són els més
grans, tenen altres perspectives de vida i, per tant, no
poden dedicar tant temps a
l’organització de les activitats
com voldrien.
Això suposa una situació
fràgil per a la continuïtat del
Consell de Joventut ja que no
hi haurà la plena col·laboració
d’aquests membres i implica
alhora que molts dels recursos
dels quals es disposava fins
ara, com el transport, no es
podran utilitzar.
Fins ara eren totalment
autosuficients, però de cara
l’any vinent costarà molt més.
Tot i que el Consell de Joventut
Tupinots és l’entitat més subvencionada del poble, el que
necessita ara és la col·laboració del jovent. Necessiten el
jovent tant com el jovent i el
poble necessita que hi hagi els
Tupinots.
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Abaraka bake
Sant Julià no es queda fora de joc

“Que ningú es quedi fora de
joc” era el lema del programa
de TV3 i Catalunya Ràdio la
Marató per la pobresa que es
va emetre el 27 de maig passat. Era un programa excepcional per a una situació
excepcional i que volia mostrar les moltes cares de la
pobresa al nostre país a partir
de persones en situació de
risc o d'exclusió social, objectius en què l’Associació
Abaraka Bake s’hi veu molt
identificada.
La Marató per la pobresa va
recaptar 4.030.182 euros i
Sant Julià, hi va participar
amb 615 euros que són els
beneficis del concert que vam
organitzar al Saló Catalunya
amb el grup Tastets de
Gospel i de les actuacions de
Núria Güell, Eduard Ortega i
Lídia Casals, enhorabona. El
concert va ser un espectacle
sonor i visual, ple de sensacions i emocions i amb el
valor afegit de fer-se per a una
causa solidària.
Per altra banda, durant les
setmanes prèvies a la Marató,
l’Associació Abaraka Bake va
organitzar, amb l’inestimable
col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Julià i de les escoles

del poble, una recollida d’aliments i unes xerrades de la
Creu Roja sobre el Banc dels
aliments. Voluntaris de la Creu
Roja van explicar als estudiants del Roser i del Bellpuig la
funció social del Banc d’aliments. La recollida d’aliments
als Col·legis del Roser, del
Bellpuig i de la Patuleia es va
tancar amb 470 quilos, tot un
èxit!
Per acabar i amb l’objectiu
de conèixer cultures de nous
Vilatortins ho farem en la se-

gona edició del Jocs, tastets i
músiques del món, el dilluns
16 de juliol de 2012 a la plaça
Catalunya que s’inclou en el
programa d’actes de la Festa
Major. Els nouvinguts vilatortins
ens prepararan tastets de la
seva cuina i jugarem i ballarem
amb danses d’altres llocs.
Esperem trobar-nos-hi tots.
Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta - Jali
http://abarakabake.blogspot.com
abarakabake@gmail.com.

Després de l’audició de sardanes
de l’hivern (4 de març) i de l’Aplec
de Puig-l’agulla (9 d’abril), l’activitat sardanista continua aquest
estiu amb cinc audicions de sardanes, a més de les dues de la Festa
Major, i el concurs de colles improvisades. De cara a la tardor hi ha
programada una audició amb castanyada inclosa i el concert per
Nadal al Saló Catalunya.

Agrupació Sardanista

Possibles canvis en
les audicions d’hivern

Fes-te soci de l’Agrupació Sardanista

Des de l’Agrupació Sardanista estem
valorant, de cara al any vinent, la possibilitat de repartir les audicions que fem
durant l’any, entre l’estiu i l’hivern. És a dir,
fer la meitat d’audicions entre la plaça de
Catalunya durant l’estiu i l’altra meitat al
pavelló municipal a l’hivern. L’elevat cost
de la contractació de les cobles fa difícil
poder-les finançar només amb l’assistència de públic en les audicions d’estiu. A
l’hivern, al pavelló, les audicions multipliquen per cinc el públic assistent, atès que
en aquesta època baixa considerablement el nombre d’audicions arreu de la
comarca. En moments de crisi hem de
buscar solucions imaginatives per mantenir el nivell de les cobles i no haver d’augmentar les quotes dels nostres socis.
D’aquesta manera els seguidors podran
gaudir de sardanes durant tot l’any i no
només a l’estiu. Des de l’Agrupació volem
mantenir la qualitat de les cobles per
sobre de la quantitat d’audicions.
D’aquests canvis sereu oportunament
informats.

Si tenim en compte que la sardana és una de les
manifestacions culturals més importants de
Catalunya, el fet que a Sant Julià i Vilalleons puguem
mantenir viva la flama del sardanisme des de fa 42
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 informació sardanista de la
nostra comarca i tindràs l'entrada gratuïta al concert
de Nadal. Però, sobretot, estàs col·laborant en una
cosa tan nostra i catalana com és la sardana. Vam
començar el 1970. Ja tenim 42 anys. Ajuda’ns a ferne molts més. Fes-te soci! Per a més informació tel:
93 812 24 81.
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Programació sardanista

fent rotllana, faràs poble

Instruments de la cobla

la tenora
Instrument de vent construït amb fusta de ginjoler.
És constituït per la canya, el tudell, el cos superior
cilindre, el cos inferior i la campana, que és de
metall. Té unes tretze claus que fan els sons i és afinat en si bemoll.
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Casal d’avis Font Noguera
Com dèiem en la publicació anterior, hem fet el
viatge de primavera a Extremadura, del 25 de
febrer al 4 de març, i com de costum ha estat
un viatge molt interessant i bonic. Els socis que
viatjaven per primera vegada han copsat el
bon ambient que es respira en el grup de persones que viatgen assíduament amb nosaltres.
En el transcurs del viatge, com fem al tornar,
hem fet una votació de tres opcions, per conèixer el destí del viatge de tardor, i l’opció més
votada ha estat la de París.
La trobada dels 5 casals va ser a Taradell, el
primer de maig. De Sant Julià hi vam anar 29
socis. Com de costum vàrem esmorzar plegats
i al final vam gaudir d’un espectacle folklòric de
dansa catalana que va fer les delícies de tots
els presents.
El dia 20 de maig es va celebrar la tradicional festa del soci, com sempre amb una bona
participació. Aquest any va correspondre l’homenatge als socis Francesc Riba i Remei
Gallart, i el reconeixement als que durant el
2012 fan 80 anys.
Esdeveniments programats:
• 20 de Juny, concurs de pesca al pantà de
Sau.
• 23 de juny, festa revetlla de Sant Joan, amb
sopar, coca, cava i final de festa amb ball.
• Durant els mesos de juny i juliol campionat
de botifarra i dòmino i pel setembre els
d’escacs i billar.
Des del mes de març tenim un nou servei de
bar i restauració, regentat per les persones a
qui l’Ajuntament ha fet la concessió i, per cert,
estem molt ben servits.
Volem aprofitar aquestes línies per donar les

gràcies a l’Antonio, que durant quatre anys ens
ha donat un cop de mà per portar el bar del
Casal.
Us recordem que cada dijous a 2/4 de 6
passem concerts, cinema i sarsueles a la sala
de projeccions del Casal, i que ja tenim en
marxa la biblioteca amb una bona col·lecció de
volums.
Cada dia són més els socis que gaudeixen
de les instal·lacions del casal. Us recomanem
que ens vingueu a veure, i que gaudiu dels
avantatges de ser socis d’un casal com n’hi ha
pocs a la comarca.
Per motius legals, durant aquest exercici
hem d’actualitzar els estatuts. Quan els tinguem preparats convocarem una Assemblea
General, per aprovar-los.
La Junta
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· Fusteria i ebenisteria en general
· Rehabilitació, porxos, cobertes
· Parquets i tarimes
· Decoració, cuines
· Restauració i mobles a mida
· Fabricació de portes massisses
· Consulta tècnica
C. Marquesos de Vilallonga, 14
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 71 51 / 650 25 41 32
fusteriaboixeda@hotmail.com

Centre Dental
Sant Julià
Avinguda Montserrat, 31 baixos
Tel. 93 888 81 02
SANT JULIÀ DE VILATORTA

LA BOTIGA DEL BAR JOAN
TENIM UNA MICA DE TOT I NO GAIRE DE RES
Tots coneixem la família del bar Joan, doncs tornem a ser aquí!
Hem canviat d’ofici: no servirem cafès, però continuem amb moltes
ganes de tenir un bon tracte amb la gent i servir el que faci falta.
La nostra intenció és proveir el poble del que no té.
Els nostres productes i serveis van augmentant a mida que van
passant els dies, però de moment tenim:

adrogueria, ferreteria, jardineria, flors naturals i rams,
menjar i complements per a mascotes, psicologia canina,
productes per a l’hort, regals, joguines,
complements per al calçat, reparació de calçat,
còpies de claus, bastons, pesca, platja,
plastificació de cartells i carnets, etc.
Com podeu veure, amb el temps volem tenir
un autèntic basar on pugueu trovar de tot.
Estem a la vostra disposició per a suggeriments i consultes.
Us hi esperem!
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Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 22
Tel. 679 81 61 22
Sant Julià de Vilatorta

entitats

Associació
de veïns
de Vilalleons

Des de l’Associació de Veïns
de Vilalleons volem escriure
aquestes quatre ratlles a la
revista Vilatorta per explicar el
que han donat de si les activitats d’aquests mesos de primavera en el nostre poble.
Aquest mesos, i ja acusant
la calor a l’Associació de
Veïns varem organitzar una
caminada a Sant Llorenç que
va tenir molta participació,
uns 50 entre grans i petits.
Durant la caminada amb els
més menuts se’ls va entretenir
amb una activitat que consistia a marcar en un full que prèviament se’ls havia donat les
diferents coses que se’ls
demanava, i tots varen aconseguir el premi una vegada
arribats a Sant Llorenç. Els
més grans vam posar tot l’esforç per arribar a dalt i poder
ser obsequiats amb una vista
al monestir.
Una de les altres activitats
va ser la del Dia de la Memòria
que consistia a fer un repic de
campanes el dia 10 de juny en
record de la mort de mossèn

Cinto Verdaguer. Aquesta activitat va ser duta a terme pel
campaner del poble Pere
Verdaguer i de la qual us mostrem una fotografia. Des d’aquí
donar a les gràcies i molt de
suport a aquest tipus d’activitats que ens fan ser com som
a Catalunya, un poble agraït
amb les personalitats que l’han
fet coneixedora arreu del món.
Per altra banda dir que
Vilalleons també va viure la

revetlla de Sant Joan, una festa
d’alegria per l’entrada de l’estiu. Com cada any es va fer
l’encesa de la foguera amb la
Flama del Canigó que va ser
portada per un grup de nens i
nenes fins al nostre poble. A
tots, moltes gràcies. I per acabar comentar que s’està preparant la 16a mongetada-botifarrada de Vilalleons i que se
celebrarà el dia 26 de juliol.
Com sempre us hi esperem.
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Actualitat del Club Ciclista Calma
8a BTT Les Guilleries
El 10 de juny passat el Club
Ciclista Calma va organitzar la
8a BTT Les Guilleries. Com
indica el nom, es tracta d’un
recorregut per les Guilleries
seguint camins, senders i
corriols existents i en algun
cas recuperat o obert per l’ocasió. No és una marxa competitiva, no hi ha cronometratge ni classificació i l’esperit
esportiu el porta cada un dels
participants. Els més preparats físicament van a provar
els seus límits o la comparació amb altres participants.
La valoració que fem des
del club d’aquesta edició és
molt bona. Començant pels
inscrits que han superat l’objectiu que ens havíem fixat
per aquest any. Seguint amb
el temps, que durant tota la
setmana va ser bo i el dia de
la marxa ideal per als participants. No hi va haver incidències importants tret d’alguna
esgarrinxada i algun cop. No
es va perdre ningú, la qual
cosa vol dir que el recorregut
estava ben marcat. I per últim,
els comentaris dels participants han estat molt positius i
amb ganes de tornar la propera edició.
El procés d’inscripció s’ha
millorat sensiblement ja que
s’ha pogut fer des de la web
del club, que donava l’opció
de pagament amb targeta i
ingrés o transferència i assignava el dorsal en el moment
del pagament (70%). També
hi havia l’opció d’inscripció en
comerços (17%) i el mateix
dia (13%)
Preparar un recorregut de
32 i 42 km per les Guilleries
que tingui de tot no és facil.
Han calgut molts dies de sortida en bicicleta, fer propostes, canviar-les, obrir algun
pas per anar a parar al

següent camí, fer-lo diverses
vegades, etc. No oblidem que
ha calgut contactar amb els
propietaris, demanar permís a
l’Espai Natural Guilleries-Savassona, als ajuntaments,
marcar tot el recorregut dos
dies abans, etc. Sense el treball d’uns quants amants de
la bicicleta, més aviat potser
bojos, això no es podria fer.
Un apartat important del
desenvolupament de la prova
és la intendència. Durant el
recorregut hi havia 3 avituallaments, un amb l’esmorzar
d’entrepà de botifarra, begudes i fruita i els altres amb
beguda, fruita i pastes. Unes
40 persones han col·laborat en

totes les tasques necessàries.
L’hora de sortida de la
marxa va ser a les 8:30 però
abans de la sortida hi va haver
força activitat. De fet la preparació comença el dia abans
deixant a punt tot el material
que es necessita al pavelló o
bé carregat al camió. A les
6:00 del matí, preparar l’espai
de recepció dels ciclistes i
entrega de dorsals, fer els
entrepans per l’esmorzar, distribució del menjar i begudes
per a cada un dels avituallaments i muntar en cada punt
la paradeta per rebre els
ciclistes. I mentre els ciclistes
fan el recorregut, preparar les
bosses amb els obsequis.

Creiem que la majoria de
participants han valorat molt bé
la marxa ja que hi han trobat de
tot: des de pista, passant per
camins més estrets, pujades,
baixades i alguns corriols que
necessiten una bona tècnica,
tot i que sempre hi ha l’alternativa de fer-los a peu. També
han elogiat l’organització i el
tracte que han rebut. El Club va
obsequiar a tots els participants amb una samarreta tècnica amb el nom del club i de la
marxa, un bidó i altres detalls
de patrocinadors.
Pel que fa al nombre de
participants, s’hi van inscriure
286 ciclistes dels quals 282

van retirar el dorsal. El desglòs
per comarques està en el quadre adjunt, on es veu que la
BTT Les Guilleries té ressò
bastant lluny de Sant Julià. El
fet de tenir presència a la
xarxa amb el Facebook, el
Blog i la Web i fer les inscripcions per Internet ens ha
permès arribar a tot arreu. Les
5000 visites al blog, les 7300
pàgines visualitzades durant
la inscripció i els 600 amics
del facebook donen una idea
de l’interès d’aquesta BTT.
Ens ha quedat la satisfacció d’haver organitzat una
bona BTT per tot el que hem
comentat abans. Si estàvem
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Osona
Barcelonès
Maresme
Vallès Oriental
Bages
Baix Llobregat
Vallés Occidental
Gironès
Alt Penedés
La Selva
Berguedà
Baix Empordà
La Garrotxa
El Lluçanès
Pla de l’Estany
Segrià
Fora de Catalunya

cansats, el resultat d’aquesta
edició ens ha renovat les
ganes i forces per fer la propera. Només ens queda agrair
des del Vilatorta la col·laboració de tots els que han participat d’una manera o altra en
l’èxit de la marxa.
Com es diu en el món de
les bicicletes: salut i pedals.
La Junta

Camp de futbol platja

Ús restringit del camp de futbol

L’Ajuntament posa a disposició de tots els vilatortins un camp de futbol platja al costat del
pavelló. Es tracta d’un equipament de poc cost
econòmic, que ha tingut molt bona acollida
entre la gent jove, que ja estan fent un ús intensiu de la instal·lació. L’estiu arriba i referma la
necessitat d’apostar per l’oci i l’esport com a
primers valors del lleure. Hi esteu tots convidats!

Recordem que l’accés i ús del camp de futbol
està restringit únicament al personal i als jugadors dels clubs en horaris d’entrenaments i de
partits. Aquesta mesura es justifica per les
característiques de la gespa artificial que
requereix un manteniment especial i força costós. Un bon ús de les instal·lacions permetrà
gaudir-ne més i millor a tothom.
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1a Cursa de muntanya
Cau de Guilles

Ja fa més de 20 anys que participem i organitzem tot tipus d'esdeveniments esportius relacionats amb la muntanya, pedalades
populars de BTT, raids d'esports d'aventura, curses de muntanya, travesses, duatlons de muntanya, etc. A finals dels anys 80
i principis dels 90 anàvem a participar a les poques curses de
muntanya que teníem a casa nostra (molts cops havíem de passar a l'altra banda dels Pirineus per trobar curses) amb l'incertesa de no saber quants quilòmetres faríem exactament, quin desnivell, quants avituallaments ens trobaríem, qui estava o no
apuntat a la cursa, quanta gent seríem... Actualment, per sort o
per desgràcia, tot això ha canviat molt i quan algú o alguna entitat organitza una cursa ja sap exactament el recorregut, els
quilòmetres, els desnivells, els corredors que ens hi trobarem,...
i nosaltres simplement hem d'agafar un GPS, descarregar-nos el
track i anar a seguir el recorregut que ens ha proposat l'organització per poder arribar el dia de la cursa amb el circuit ben
entrenat.
Diedre, amb la col·laboració de Terra de Tupinots, us proposa recular en el temps i tornar a l'essència d'anar a un lloc sense
saber què ni a qui et trobaràs. La 1a Cursa de muntanya Cau de
Guilles consta de 2 recorreguts: el llarg, que tindrà d’entre 23 i
27 quilometres aproximadament, i el curt d’entre 8 i 14 quilòmetres, pensat especialment per als menors de 18 anys, que tindran categoria pròpia.
El recorregut de la 1a. Cursa de Cau de Guilles passarà per
la Teuleria, coll de Palomeres, sot de l'Infern, les Casasses,
l'Espluga vella, cova de les Monges, baga de can Puig, can
Morgades, castell Bernat, cingles de Vilanova, Salt de la
Minyona, Collsameda, Sant Llorenç, gorg de Llitons, can
Barretina, bac d'en Camps i Sant Julià.
El recorregut curt seguirà els primers quilòmetres de la cursa de
Cau de Guilles fins al torrent de l'Espluga, on es pujarà de dret
fins al castell de Sant Llorenç per connectar novament amb el
recorregut llarg fins a l'arribada al Pavelló.
La 1a Cursa de Cau de Guilles es farà el proper diumenge 22
de juliol amb sortida i arribada al pavelló municipal. La sortida
de la cursa llarga serà a les 8h i la curta a les 8:30h. Podeu fer
les inscripcions (i trobar tota la informació que necessiteu) al
web www.diedre.cat, on tots els vilatortins/es gaudireu de 5€ de
descompte a la cursa llarga i 3€ de descompte a la curta.
Salut i muntanya!
Diedre

Festa de l’esport
La Diputació de Barcelona, en
cooperació amb l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta i
l'Agrupació Territorial dels
Consells
Esportius
de
Barcelona, va organitzar el 10
de juny passat, la Festa de
l’Esport.
La festa, de caire recreatiu
i popular, va dur l'esport a les
instal·lacions esportives i als
carrers. Els Tupinots van organitzar activitats esportives de
tota mena i per a tots els
públics. Tots els participants
van gaudir de la festa i es van
acomplir els objectius que
pretén assolir la festa de l’esport:
• Promoure la pràctica de
l'esport i l'activitat física per a
tothom.
• Difondre els valors propis
de l'esport com l'estil de vida
actiu, els beneficis per la
salut, la companyonia i el respecte als altres, etc.
• Donar a conèixer l'oferta
d'activitats i les entitats
esportives del nostre poble.
• Aconseguir que l'esport
sigui el protagonista dels
carrers i per les instal·lacions
esportives de Sant Julià de
Vilatorta.
• Engrescar la participació
del màxim nombre de persones
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Club Patinatge Artístic
En cada festival que participem fem més goig
perquè cada vegada les nostres patinadores
agafen més tècnica i estil i són més colla, la
qual cosa permet fer balls més espectaculars i
creatius.
Des d’aquestes ratlles volem felicitar a les
nostres entrenadores, la Montse i la Irene, per
la feina que fan i també donar la benvinguda a
totes les noves patinadores que s’han incorporat al club últimament.
Les darreres activitats que hem realitzat són
les competicions individuals que van tenir lloc a
Santa Eugènia de Berga, en les quals hi havia
un jurat que puntuava una coreografia preparada per les patinadores i els patinadors individualment. Cal dir que el nostre club va treure
uns resultats excel·lents.
També hem participat, amb el preciós ball
dels àngels, als festivals de Folgueroles i al del
Mercat del Ram de Vic. I la nostra exhibició
més recent va ser al festival de patinatge de
Gurb.
Des d’aquí us podem avançar que per la
Festa Major de Sant Julià, el 14 de juliol, si no
hi ha res de nou, estem organitzant un festival
de patinatge al nostre poble. Nosaltres en

“Ja som 21!”
serem els amfitrions, ja estem preparant un ball
amb vestuari nou, i hem convidat a participarhi molts clubs de la comarca, els quals ja han
confirmat la seva assistència. Esperem que
sigui un èxit.
Recordeu que podeu venir a provar dues
classes quan vulgueu. Ens trobareu al pavelló
cada divendres d’un quart de sis a un quart de
vuit del vespre o podeu contactar amb nosaltres a l’adreça de correu cpasjv@gmail.com.
Us hi esperem!
La junta

Futbol: Equip B de 4a Catalana
En nom de l'equip de Fútbol
Sant Julià "B" de 4a Catalana
volem agrair el suport rebut,
partit rere partit, de tots els
aficionats que ens han seguit
durant la temporada.
Volem també donar les gràcies als nostres patrocinadors:
Planxisteria Oriol Vilaregut,
Pahi i Roda Vic, i molt especialment volem agrair la

col·laboració desinteressada
d'una persona anònima, perquè amb el seu ajut hem
pogut tirar la temporada endavant.
Ara que s'ha acabat la temporada en fem un balanç molt
positiu. Durant aquests deu
mesos hi ha hagut de tot: hem
patit, hem disfrutat, hem rigut,
però, sobretot, hem fet un

gran equip, una gran pinya.
Hem quedat a tres punts de la
promoció i com diu un tal Pep,
"us en devem una, aquests no
fallen", l'any que ve ens tornarem a veure.
Gràcies per tot i a tots.
Visca el Sant Julià i visca
Catalunya lliure.
Equip de Sant Julià "B"
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28è Torneig de Bàsquet
Del 10 de maig al 10 de juliol està oberta la
inscripció pel 28è torneig de bàsquet Unnim de
Sant Julià de Vilatorta. Per aquesta edició
esperem batre el rècord d’equips inscrits, ja que
tenim les millors dates perquè així sigui. 31
d’agost, 1 i 2 de setembre quan la majoria d’equips ja han començat la pretemporada.
De moment podem dir que hi haurà més
pistes de joc ja que aquest any s’hi incorporarà
una pista a l’Esquirol.
Pel que fa al bàsquet d’elit, els 3 equips catalans d’ACB tornaran a participar enguany en el
nostre torneig. També tindrem equips de la lliga
universitària dels Estats Units (NCAA): Oregon
University (femení), i els masculins Boston
College i Princeton University. La millor notícia
és que tots podran jugar durant les dates del
torneig.
Una altra de les novetats importants és l’aplicació Apple per iPhone del “28è torneig Unnim”,
que es podrà descarregar gratuïtament i permetrà disposar de tota la informació abans, durant
i després del torneig: resultats, classificacions,
localització de pistes, restaurants...
Volem agrair una vegada més tots els organitzadors i voluntaris que col·laboren any rere any
en la realització del torneig. A part dels tres dies
de torneig, durant tot l’any estem treballant
perquè el torneig assoleixi l’èxit que té cada edició. De setembre a juliol són diverses les
trobades que anem fent.
Per exemple, enguany hem estat convidats
(o amb entrades a preu reduït) a veure un partit
de bàsquet en les pistes del Joventut, del
Manresa i del Barça. La darrera va ser al Palau
Blaugrana en la final de la lliga contra el Real
Madrid.
Dues hores i mitja abans del partit, 32 organitzadors i voluntaris (vinguts des d’Osona,
Girona, Valls, Balaguer, València, Barcelona...),
ens vam trobar en les instal·lacions del Barça,
on vam sopar mentre fèiem una de les reunions
prèvies al 28è torneig. Després de la reunió i
abans del partit vam estar repartint uns 7000 flyers amb la informació del nostre torneig.
Una vegada més us animem a participar amb
nosaltres en el 28è torneig de bàsquet de Sant
Julià. Com a jugadors, com a públic o treballant
i passant-ho molt bé com a organitzadors o voluntaris. Tu també pots participar amb nosaltres!
Contacta amb pere@catcomagrup.com o al 608
94 88 77 (Pere Coma). No ens fallis!
Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig de Bàsquet Unnim
de Sant Julià de Vilatorta

Tota la informació del torneig a
www.basquetsantjulia.com

La 13a edició de la Copa d’Osona de Trial en bicicleta va
celebrar al 6 de maig la seva penúltima prova a Sant Julià de
Vilatorta. La competició es va fer, com cada any, al Parc de
les Set Fonts i els voltants del castell del Bellpuig. Els forts
pendents de terra amb arrels i els blocs de pedra van ser les
principals dificultats per als més de 100 corredors inscrits. El
trial organitzat per Trialsport no va tenir cap incident important, i tot i la predicció de pluja, la prova es va disputar en
sec amb unes gotes d’aigua durant l’entrega de premis.
Cal destacar l’actuació del codinenc Toni Guillen, que a
falta d’una prova ja es va convertir en guanyador matemàtic
de la categoria d’aleví després de sumar cinc victòries de les
cinc possibles, amb un total de 100 punts.
L’última prova del campionat es va celebrar el 9 de juny a
Calldetenes.
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La tretzena Copa d’Osona de Trial
arriba a les Set Fonts

Gerard Aguilar fent un cavallet
Classificació de la prova per categoria:
(1r, 2n, 3r)
Open blanc
Lluc Plans, Marc Masnou, Lluís Vilaró
Open blau
Aleix Baró, Toni Saldelafont, Ferran Martín
Open verd
Eric Edo, Víctor Ruiz, Roger Lladó
Benjamí
Aleix Arrufat, Martí Mayorga, Jan Gómez
Pre Benjamí
Roger Martínez, Laia Esquís, Eveli Comerma
Principiant
Martí Riera, Joel Llavina, Martí Yélamos
Aleví
Toni Guillen, Guillem Maza, Pol Dolz
Infantil
Marc Seuba, Joan Martín, Maró Valls
Cadet
Jordi Araque, Ferran Serra, Oriol Prat
Expert
Rafael Tibau, Bernat Seuba, Andreu Miró

Carrer de Núria, 12 Tel. 93 888 77 51
SANT JULIÀ DE VILATORTA
Rambla Hospital, 30 Tel. 93 885 17 09 VIC

Pòdium aleví amb Toni Guillen en primera posició

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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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, bxos - Tel. i Fax 93 812 21 04
08504 Sant Julià de Vilatorta

fmolas@osonanet.com
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Torna l’estiu, arriba la calor... I a la
Patuleia hem tingut un últim trimestre
força mogut. Per començar els Sols i
les Llunes han treballat un nou
tema:”El nostre poble”. Amb aquest
nou tema, hem fet moltes excursions
i descobert diversos racons de Sant
Julià de Vilatorta, i és que encara que
sigui un poble petit, tenim una mica
de tot, llocs molt bonics per visitar i
tradicions centenàries com les
Caramelles.
Així doncs, vàrem anar a l’ermita
de Sant Roc, al pavelló municipal, al
casal d’Avis, al CAP, a les Set Fonts,
l’església i fins i tot a l’Ajuntament on
ens va rebre l’alcalde i ens va explicar
què s’hi feia. Ja ho veieu amb un
parell de cames tan petitones i el que
vam arribar a voltar!
A més a més tota l’escola va gaudir d’una visita molt especial: Les
Caramelles del Roser, que ens van
cantar tres de les cançons més populars i que molts dels nens i nenes ja
canten. Quin goig que feien els caramellaires amb les capes i els barrets i
que bé que ho varen fer!
Ja ho veieu un petit però gran tema
que ha quedat immortalitzat amb un
seguit de fotos i vídeos.
Els Estels, les Gotes de Pluja i els
Núvols no s’han pas avorrit, i és que
s’ho han passat d’allò més bé, experimentant.
Els més menuts de tots manipulant
xocolata de colors que ens varen portar des de la Crossandra, mmmmm...
boníssima!!
Els de 1 a 2 anys els va encantar
jugar amb espuma d’afaitar, experimentant amb el cos i les sensacions.
Des d’aquí volem donar el nostre
agraïment a les Caramelles del Roser
per fer-nos passar una estona tan
agradable, a totes les entitats del
poble que ens han obert les portes i a
la pastisseria Crossandra per una
xocolata tan dolça.
Bon estiu, que tota cuca viu i fins
al setembre!

espai escoles

Llar d’infants
municipal Patuleia

Les caramelles del Roser amb tots els nens de la Patuleia

Els nens d’1 a 2 anys

La classe dels estels jugant amb xocolata

A l’Ajuntament

A Sant Roc
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Escola Bellpuig
Els de 3r i 4t a l’Aplec de Sant Ponç
Sant Julià de Vilatorta ha recuperat enguany
l’aplec del pa de Sant Ponç al mas Puigsec.
Havien passat tres anys sense que se celebrés.
La data de la celebració fou l’11 de maig al matí.
La tradició és antiga i els nens de la nostra
escola hem participat en aquesta recuperació
que honora la nostra cultura, la nostra identitat i
la història de Sant Julià. Hi hem anat els cursos
de 3r i 4t de primària. Al matí el dia era assolellat i calorós, amb l’excursió vam gaudir d’un
deliciós matí primaveral. Després de la missa
vam visitar l’ermita: “és petita, amb bancs petitons i tira cap a rodona” ens deia una de les
nostres alumnes. Des de l’escola ja sabíem que
es repartiria el panet de Sant Ponç i que havíem
de portar un menjar de casa per posar dins del
llonguet, però vam trobar-nos que hi havia per a
tothom fuet, tomàquet, oli, i xocolata i sal oferts
pel mas Puigsec. Nosaltres vam portar-nos la
beguda. Que bo! Així que vàrem haver-nos
menjat l’entrepà, vam jugar. Els gossos de la
casa, manyacs i tranquils, es deixaven fer carícies. Molt divertit! Al final del matí, l’amo del
mas va ensenyar-nos els animals de la casa. Tot
seguit retorn cap al Bellpuig. Una diada per
recordar.

Anada a Sant Ponç

Festa de fi de curs
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L’escola Bellpuig va celebrar la seva festa de fi de
curs 2011-2012 el dia 16 de juny al capvespre. La
festa va ser una trobada de tota la comunitat educativa, que començà amb un presentació i un ball
en què van participar tots els nens i nenes. Com
que el tema d’enguany ha estat l’hort i l’any olímpic, cada curs ha fet un ball que hi té relació. Els
d’educació infantil sobre les verdures de l’hort,
els de cicle inicial sobre els diners per comprarles, el de cicle mitjà sobre la cuina i els de cicle
superior sobre la relació que existeix entre esport
i alimentació saludable. La festa va continuar
amb el comiat dels de 6è. Perquè l’adéu ja preparés una futura trobada, els pares van obsequiar a
cada nen de 6è amb una peça d’un trencaclosques gegant, que una vegada recompost fa la
fotografia de tota la classe. Després va tocar la
benvinguda a les noves famílies de P3. Van lliurarse els premis del concurs de fotografia organitzat
per l’AMPA i vam sopar junts al pati del col·legi:
botifarrada a la crisi; això és entrepà de botifarra
i música havent sopat. Una tarda amb molt de sol
i molta animació

Festa fi de curs
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Òpera a l’Escola Bellpuig.
El rei que no tenia sentiments
La diada de sant Jordi és una diada d’amor i de
cultura; per a les escoles del nostre país és una
diada literària. Seguim el camí obert pels
trobadors medievals que escrivien poesies en
llengua occitana a les cortesanes i enllacem
amb la Renaixença catalana del segle XIX que
va recuperar la nostra llengua literària amb concursos de poesies. Enguany, Sant Jordi 2012,
hem continuat aquesta tradició i els millors
escrits dels nostres nens han estat premiats
amb un llibre; un premi ben escaient. En el lliurament de premis va tenir una actuació principal, una òpera de Joan Manel Vega titulada El
rei que no tenia sentiments. Una representació
de teatre i música feta pels nens de 3r i 4t en
què tots varen participar. Primer de tot hem de
dir que tota l’escola va quedar impressionada
per la qualitat de la representació i dels cants,
per dir-ho com cal, va ser sublim i no
exagerem. L’argument és el següent: un rei ha
perdut els sentiments i els seus cortesans
criden els especialistes de cadascun d’ells per
veure si els pot recuperar. Sentiments d’amor,
de fe, de por, d’alegria, de tristesa i d’odi. En la
representació hi havia tants personatges com
nens i nenes hi ha a les classes: rei, narradors,
cortesans, joglars, monjos, bruixes, pallassos,
ploraneres, soldats, metges i infermeres. Els
actors anaven disfressats i ben caracteritzats,
tot un treball de preparació i de confecció de
vestits, capells i recerca de tota mena d’objectes com espases i escuts per fer més reals
els personatges. Aquesta representació té valor
en sentits molt diversos. D’una banda el valor
literari perquè es tracta de la representació
d’una obra d’autor, cal també representar en
públic, cantar en públic, assajar, col·laborar
amb els altres nens actors. Un aprenentatge
interdisciplinari i cooperatiu fet gràcies a una
cosa ben divertida, l’òpera.

Els de 4t guanyen un premi del
concurs “el gust per la lectura”
La classe de quart de l’escola acaba de guanyar un premi en el concurs literari “El gust per
la lectura”, convocat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A
l’acte de lliurement de premis del dia 28 de juny
es va saber que havien quedat primers.
Felicitats!
El més important però, és el treball de llengua
que tot el grup classe va fer sobre el llibre de
Michel Ende “El secret de la Lena”.
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AMPA Bellpuig
Festa de la primavera
Aquest curs la Festa de la Primavera va tenir
novetats importants. Es va organitzar una
Caminada on les protagonistes eren les
càmeres fotogràfiques per participar en el 1r
Concurs Fotogràfic.
El concurs fotogràfic consta de 3 categories:
la primera és la Fotografia més divertida que
hi poden optar únicament els alumnes de
l’escola; la segona és la Millor Fotografia
paisatgística on s’hi pot presentar tothom
(alumnes, mestres, familiars, amics, exalumnes...) i la tercera i última és la Mirada
indiscreta on també hi pot participar tothom.
Els regals per a cada categoria també són
molt interessants i atractius: una càmera digital,
una caixa Smartbox i un pack de 4 entrades per
als cinemes Sucre de Vic, respectivament per
cada categoria.
Els guanyadors/es se sabran el dia de la
festa de fi de curs de l’escola.
Els alumnes de 6è, com cada any, van
muntar paradetes de plantes, collarets, llibretes
originals i punts de llibre de flors naturals silvestres per vendre i treure diners per a la sortida de final de curs.

Colònies organitzades per l’AMPA
Durant el cap de setmana del 12 i 13 de maig
67 alumnes van anar de colònies al mas can Pic
de Taradell. Van tenir el temps molt ocupat amb
diferents activitats, com fer esports, jocs de nit,
piscina, apropar-se als animals de la granja,
etc. El diumenge a la tarda l’AMPA va organitzar un berenar amb la col·laboració del mas
can Pic on alumnes, pares i mestres van gaudir
del final de la fantàstica experiència.

Pantalla informativa

66

L’AMPA ha apostat per introduir diferents
canals de comunicació per estar ben informats
i facilitar la relació entre els tres eixos que
formem l’escola: mestres, alumnes i pares. La
primera acció ha sigut instal·lar una pantalla al
porxo de l’escola per tal d’informar de les activitats, de les circulars, de les fotografies de
l’escola i de l’AMPA.
La segona acció ha estat confeccionar la
nova web i obrir un perfil al facebook. Us convidem a visitar-nos: www.ampabellpuig.cat;
www.facebook.com/ampabellpuig
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Col·legi el Roser
Coneguem el nostre patrimoni
Aquest curs 2011 -12 , un grup
d’ alumnes de 3r i 4t d’ ESO,
sota la direcció de dos profes–
sors, han portat a terme un
projecte anomenat “Coneguem el nostre patrimoni “.
L’objectiu principal era que
aquests alumnes, per mitjà del
seu treball, poguessin descobrir, valorar i estimar el patrimoni del poble on està ubicada la seva escola: Sant Julià
de Vilatorta.
El 1r trimestre van començar estudiant els diferents
monòlits que hi ha al poble per
comprendre’n el seu significat
i valor, ja sigui perquè són un
homenatge dels vilatortins a
personalitat rellevants pel
poble (Pare Manyanet, Josep
Puig i Cunyer, Miquel Pallàs i
Mossèn Cinto Verdaguer) o
perquè representen un símbol
de les tradicions populars més
sentides i arrelades (l’estàtua
del caramellaire i l’estàtua de
Sant Julià). També durant
aquest trimestre, van dissenyar una ruta seguint els
impressionants edificis modernistes que configuren la
fesomia de la nostra contrada:
el col·legi el Roser, can Serra,
la torre Mediroles, el casal
Núria, can Valls, can Pallàs,
ca la Manyana, villa Emilia i
villa Mercedes .
Un cop coneguda la cultura, l’art i les tradicions que
singularitzen St. Julià, es
determinà que el 2n trimestre
l’alumnat havia de conèixer la
vida comercial, industrial i
institucional del poble. Aquesta iniciativa hauria estat del tot
impossible si no haguéssim
comptat amb la col·laboració
desinteressada de la pastisseria Crossandra, de la llibreria
Montseny, de la perruqueria
Carme, de la fusteria Aguilar,
de l’alimentació Fiter, de con-

struccions Farra-rons, del bar
Catalunya (can Cuca), de ca
la Manyana, de Caixa de
Pensions, del casal d’Avis i de
l’Ajuntament de Sant Julià on
ens va rebre l’alcalde Joan
Carles Rodríguez i el regidor
d’educació Jaume Vilella, tots
amb molta amabilitat i amb
una participació admirable;
sens dubte, els alumnes han
assolit molts coneixements de
les experiències i de les vivències que cadascun els va
trametre.
Des d’aquestes línies els
volem fer arribar la nostra
gratitud en nom de l’escola;

ha estat una experiència fantàstica i enriquidora per a tots
nosaltres.
Com a cloenda del projecte,
hem dedicat el tercer trimestre
a orientar els alumnes envers el
món laboral (com elaborar un
currículum, com assistir a una
entrevista de feina, quines sortides tenen quan acabin
l’ESO...) en aquest àmbit hem
tingut el privilegi de disposar de
l’assessorament inestimable de
la Maria Àngels Mompín (gerent
de l’INTAC de Vic) i de Judit
Mundó del Punt Jove de Sant
Julià a les quals donem les gràcies des d’aquí.
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Projecte:
La Ruta dels
Molins de Riudeperes
Des de fa força anys, la nostra
escola està integrada dins la
xarxa d’escoles associades a la
UNESCO (una seixantena a
Catalunya) i, des del principi, ha
estat inclosa dins el projecte
Patrimoni, amb l’objectiu que
els alumnes coneguin, apreciïn i
així contribueixin a preservar
allò que ens pertany i que forma
part del nostre passat i entorn
més proper. Enguany, l’àmbit de
treball proposat ha estat el paisatge industrial, que, en el nostre cas, s’ha concretat en la
Ruta dels molins fariners d’aigua del torrent de Riudeperes.
Les alumnes que han intervingut
directament en el treball han
estat cinc: la Irene, la Judit, la
Mariona, la Marta i la Mireia,
totes de 4rt d’ESO, assessorades i dirigides per dos professors. Tanmateix, la difusió del
seu contingut i la implicació en
activitats ha tingut i tindrà un
ampli abast al centre.
L’enfocament metodològic
ha girat al voltant d’un recorregut en un marc temporal de
passat, present i futur, amb la
intenció de donar a conèixer la
importància històrica, l’esforç
de recuperació del patrimoni i
les millores a fer i possibilitats
que el projecte encara ofereix.
En aquest sentit, l’afany de
recuperació per a les generacions presents i futures d’una
activitat industrial i un estil de
vida ja desapareguts constitueix
una tasca necessària i valuosa
que bé mereix una atenció i
explicació acurada.
De molins fariners d’aigua a
Catalunya se n’han registrat
prop de mil. Podem dir, doncs,
que abans de la utilització de
l’energia hidràulica en l’àmbit
tèxtil, als nostres rius ja se’ls feia
treballar de valent. Fins i tot,
torrents com el de Riudeperes,
prou escadussers i de recorregut breu, havien estat aprofitats
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a bastament. Així, en un recorregut
de poc més de tres quilòmetres en
direcció Est-Oest hi trobem l’existència de fins a 6 molins: el de
l’Altarriba, el del Nadal, el de la
Calvaria, el de Rosanes, el de la
Frontera i el del Pujol. Aquests
molins, alguns construïts a l’època
medieval havien constituït una activitat econòmica prou important per
a la zona fins els primers anys del
segle XX, en què l’aparició i competència dels motors elèctrics i les
farineres els porten a la seva progressiva desaparició (1921 tanca el
de l’Altarriba, 1959 el de la Frontera,
1970 el de Rossanes i 1980 el de la
Calvaria)
El seu estat actual, però, no és
gens homogeni: l’obrador de
l’Altarriba és l´únic que es troba
separat de la casa i encara conserva el barbacà, la bassa i una de les
dues moles així com estris relacionats, en un estat però, força abandonat; del molí del Nadal no queda
res més que l’aixeta que obria l’aigua de la bassa; per contra el molí
de la Calvaria està totalment restaurat com a museu i, fins i tot, se’l pot
fer funcionar; el de Rosanes només
manté al carcabà i una part de la
bassa; el de la Frontera ha habilitat
l’obrador i s’hi poden veure en bon
estat les diferents peces a més del
carcabà; mentre que el del Pujol
només conserva el carcabà i la
bassa. Igualment està força descuidat el seu manteniment pel que fa a
la cura de la vegetació del camí i la
senyalització. De fet, es fa una mica
complicat fer una interpretació del
que havia estat, amb l’excepció de
l’esforç que els propietaris de la
Calvaria han fet per recuperar i
divulgar el patrimoni.
Actualment, el futur passa per la
inclusió de la Ruta dins el projecte
d’Ecomuseu del Blat de la comarca
d’Osona i la recuperació dels camps
de treball i tasques de col·laboració
de la societat civil i institucions per al
seu correcte manteniment i difusió
turística. Tot plegat hauria de permetre una potenciació del seu coneixement a nivell pedagògic, com a pas
necessari per aconseguir que esdevingui un paisatge apreciat per tots i,
per tant, cuidat i preservat com a
testimoni del nostre propi passat.

Viatge fi d’estudis 4t d’ESO
Durant la setmana, del 26 al 30 de març, els alumnes de 4t
d'ESO van gaudir d'uns dies de convivència. Val a dir que en
certa manera, aquest viatge, significava posar punt i final al
seu pas per la nostra escola. Molts d'aquests nois i noies
comparteixen aules i patis des de ben petits i aquest viatge
fa honor a tota aquesta colla d'anys que han passat junts.
Una vegada més el lloc triat per fer l' estada ha estat
Esterri d'Àneu, un poblet de muntanya ubicat al Pallars
Sobirà, on les característiques de l' entorn són ideals per
practicar activitats a l' aire lliure. Així doncs, durant cinc dies
van viure amb intensitat l'emoció de fer esports d' aventura.
Van comprovar què se sent al llançar-se riu avall en barca fent
rafting, al muntar a cavall o descarregar tota l' adrenalina fent
descens de barrancs, tirolines, piragües....i tot un seguit d'activitats que suposaven per a molts noves experiències. A més
a més, i no pas menys interessant, van poder visitar el Parc
Nacional d'Aigües Tortes acompanyats per un guia que els
explicava i donava detalls de tot el que anaven veient. Van
tenir l'oportunitat d'entrar a la central hidroelèctrica de
Tavascan i veure'n el funcionament i amb la visita a
l'Ecomuseu d'Esterri d'Àneu van poder veure com ha estat la
vida a les Valls d'Àneu i el procés de transformació fins a
esdevenir el que avui en dia és aquesta vall.
A hores d'ara aquest viatge, tan esperat, ja comença a
dibuixar-se com un d'aquells records que el pas dels temps
no és capaç d'esborrar: anècdotes, rialles, històries, emocions, moments inoblidables que ja passen a fer gruix al racó
de les bones experiències.
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Estiu Set Fonts
16a edició
Divendres, 6 de juliol
GALLINA DE PELL (popurri acústic)

Núm. 63
Festa Major 2012
Any XXI
IV època

Vilatorta
Edita:
Regidoria de Cultura
de l'Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta

Divendres, 13 de juliol
MAGIC FIGHTERS (tres mags en competició)

Consell de Redacció:
Amy von Arend
Meritxell Vilamala
Carles Fiter

Divendres, 27 de juliol
THE THURDSDAY BAND (rock)

Coordinador:
Lluís Vilalta

Divendres, 3 d’agost
TONI SUBIRANA
(cançons sobre poemes de Josep M. de Sagarra)
Totes les actuacions es faran al parc de les Set Fonts
i començaran a les 10 de la nit. Entrada gratuïta.

Festa Major Vilalleons
Dijous 26 de juliol
A 2/4 d’10 de la nit: MONGETADA POPULAR
i actuació de MAITE CARRERAS
Dimecres, 15 d’agost
A ¾ d’11 del matí: MISSA SOLEMNE
A les 5 de la tarda: SARDANES
amb la cobla JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT
A les 7 de la tarda:
CANTADA D’HAVANERES amb el grup NORAI
Divendres, 17 d’agost
A les 10 de la nit:
CONCERT amb la CORAL CANTS I RIALLES
Dissabte, 18 d’agost
A les 10 de la nit: CINEMA A LA FRESCA
Diumenge, 19 d’agost
A les 9 del matí: CONCURS DE BOTXES
A les 6 de la tarda:
ANIMACIÓ INFANTIL amb SARAU D’ESTIU

Frescajocs
Parxís, dòmino, escacs, dames, botifarra, botxes, bitlles catalanes. Aquesta varietat de jocs són els que
conformen el frescajocs 2012. Les partides es fan a la
plaça de Catalunya tots els vespres, de 9 a 11 de la nit,
dels dies 3, 4, 5, 9 i 10 de juliol. Amb la participació
dels carrers Núria i Albereda, carrer del Centre, carrer
de Sant Roc, barri del Perer i barri de les Pedreres
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