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Fe d'errades de la revista del número
54 edició de la Festa Major:
A la pàgina 9 de l'espai de poble: l'article del
Poum i Vilalleons no és de l'Associació familiar com
sortia signat, sinó que és de l'Associació de veïns de
Vilalleons.
A la pàgina 49: l'article de la pàgina era de l'associació de bàsquet Sant Julià de Vilatorta, no del CE
Vilatorta com sortia a la capçalera de la pàgina.

- Missa del Gall. Dijous 24 de desembre.
- IV Saló de Nadal. Dilluns 28, dimarts 29 i
dimecres 30 de desembre.
- Recollida de cartes del Patge Reial.
Divendres 1 de gener.
- La Filla del Carmesí - Teatre. Diumenge 3 de gener
- Cavalcada de Reis. Dimarts 5 de gener.
- Celebració de Sant Julià. Diumenge 10 de gener
- Cinema infantil i familiar. Diumenges 31 de gener,
7, 14, 21 i 28 de febrer
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BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

•
•
•
•

Ortodòncia
Odontologia general
Pròtesi dental
Periodòncia

• Implants dentals
• Cirurgia bucal
• Estètica

Parc de les Set Fonts

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

Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

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

30

Domicili: Passatge Font de la Teula, 14
Tel. 93 888 71 35 - SANT JULIÀ DE VILATORTA
Taller: Rec d’Acumulada, 7
08519 FOLGUEROLES - Mòbil 659 13 43 29
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Poble

La deixalleria mòbil

Des d'aquest mes de desembre comptarem amb la
visita, cada mes, de la deixalleria mòbil d'Osona,
la qual consisteix en un contenidor tancat i compartimentat, adaptat a la recollida de residus especials domèstics com els olis de cuinar, bateries de
vehicles, fluorescents, petits aparells elèctrics i
electrònics, vidres plans, aerosols, pintures, dissolvents, tèxtils, fàrmacs, CD-DVD, tòners, piles,
radiografies i bombetes.
També disposarem d'un informador que ens

ajudarà en la correcta disposició dels residus en els
diferents contenidors, al mateix temps que rebutjarà els residus no admesos i ens informarà del
tractament que aquests hauran de seguir.
La deixalleria s'instal·larà a l'aparcament del
Perer, el segon divendres i dissabte de cada mes.
Esperem que de mica en mica, la població se sensibilitzi més a nivell ambiental, per tal que
puguem donar el tractament adequat a tots els
residus especials que fins ara no separàvem.

Coral Cants i
Rialles

Acapte de l’Associació
Osona contra el Càncer

Estem preparant amb molta il·lusió el
concert de nadales d'aquest any. Ens agradaria molt que hi assistíssiu; l'entrada serà
gratuïta. Se celebrarà el proper dia 27 de
desembre a les 6 de la tarda al Saló
Catalunya. Us hi esperem! Bones festes!
Coral Cants i Rialles

L'Associació Osona contra el Càncer de Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons agraïm les vostres aportacions i us
fem saber que la quantitat recollida en l'acapte d'enguany ha estat de 2.167,71 euros. Gràcies a tots!
Associació Osona contra el Càncer
de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
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Punt Jove Tortí
Estimats/des lectors/es,
Estem a punt de tancar un any i començar-ne
un de nou, fet que ens obliga a mirar enrere i fer
una petita valoració sobre les activitats que hem
fet: l'esquiada de l'hivern, el bus del Carnaval de
Torelló, el Raid dels ausetans, la nit dj, la Festa
Major, el curs de cangurs, els dissabtes tarda
alternatius, el bus del MMVV'09, la sortida a
Port Aventura... totes elles assolides amb èxit i
amb ganes de repetir-les enguany. Aquest nou
any 2010 el comencem amb moltes ganes de fer
nous projectes, com el Taller “ecològic” per
aprofitar aquelles “coses” que ens fan nosa a casa
i no sabem què fer-ne, i amb les quals podem
muntar des d'un petit moneder a làmpades o
marcs per a quadres.
A part de l'oferta d'activitats i tallers, el Punt
Jove obre cada dia de la setmana les seves portes
per tal que pugueu venir a informar-vos, inscriure-us a la Borsa laboral, al servei del Consell
Comarcal de la Borsa d'habitatge, a l'Espai de

formació, i a consultar la Viatgeteca, la qual
conté informació de 30 països diferents i, especialment, de la comarca d'Osona. Us recordem
que des del Punt Jove també tramitem els carnets d'alberguista!!
També és important mencionar que podeu
trobar tota aquella informació que necessiteu en
matèria de formació: els nous graus, la nova
Selectivitat, els cicles formatius de grau mitjà i
superior d'Osona i comarques limítrofes, els
PQPI i Batxillerats.
I en el cas que tingueu qualsevol dubte sempre us podeu posar en contacte amb nosaltres a
través del nostre correu pij.vilatorta@diba.cat
i/o el telèfon 93 812 25 06.
I finalment, felicitar-vos per la rebuda que ha
tingut la pàgina del Punt Jove al Facebook i a
tots/es vosaltres, que ens ajudeu a créixer cada
dia una mica més. Gràcies!
Seguim doncs a la vostra disposició un any
més!!

Bon Any i Bones Festes
Us Desitja
Data de tancament
del proper número
El termini per lliurar el material per a publicar en la propera edició
de la revista VILATORTA corresponent a l’edició de Pasqua 2010, núm. 56,
s’acaba el dia 25 de gener. Les col·laboracions les podeu enviar
per correu electrònic a l’adreça gilabertme@diba.cat o les podeu
fer arribar, en format digital, a les oficines de l’Ajuntament.
6

Tripa 55

15/12/09

16:27

Página 5

Poble

Casal d’avis

Viatge a la Costa Blanca
Els dies 9,10,11,12 i 13 d' octubre vam fer el viatge de tardor a la Costa Blanca.
Vam visitar:
Santa Pola: El port i passeig marítim, el castell
on s'hi celebren les festes de Moros i Cristians, i el
centre de la ciutat.
Illa de Tabarca: Amb un catamarà durant un
viatge d'uns 40 minuts, vam arribar a l' illa. La
visita va ser molt interessant pel paisatge, i les edificacions d'aquella zona llevantina emmurallada.
Alacant: La primera visita fou al castell de la
ciutat, acompanyats d'un guia molt ben preparat
que donava explicacions molt extenses, així com
del centre històric de la ciutat, catedral i del
Museu de les Fogueres, (és la versió alacantina de
les falles de València).
Múrcia: També acompanyats d'una guia, vam
anar al Monasterio de la Virgen de la Fuensanta, (és
pels murcians com per a nosaltres la Moreneta),
situada damunt d'un turó, des d'on es veia una
vista general de Múrcia, i la visita al monestir va

ser impressionant. Hem visitat també la part
històrica de la ciutat, amb la seva catedral magnífica, així com la zona comercial.
Elx: Exclusivament i amb visita guiada hem
visitat la meravella del Parque del Huerto del Cura,
del qual al Casal en tenim un DVD que podeu
sol·licitar per mirar-lo a casa.
Cartagena: És una ciutat que en pocs anys ha
canviat el seu aspecte, i ha millorat molt, fonamentalment per la supressió de la refineria de
petroli i també pels descobriments de carrers, teatre, vivendes i banys de l'època dels romans.
Per la incidència del primers catalans que van arribar a finals del segle XIX i per la importància
comercial del seu port, les seves edificacions
modernistes són d'una bellesa extraordinària.
La Manga del Mar Menor: Com accident
geogràfic és espectacular, perquè en molts quilòmetres podem veure, el Mediterrani a un costat i
el Mar Menor a l'altre. La vista des del far del
Cabo de Palos és impressionant.
Finalment, de tornada cap a Sant Julià, vam fer
una visita a Peníscola, i algun valent, fins i tot, es
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va banyar, ja que durant tot el viatge ens va fer un
temps fantàstic.

Loteria de Nadal
Com l'any passat, hem fet participacions personalitzades per a tots el socis per l'import de 5 euros
i per als no socis, participacions de 5 euros i s'hi
juguen 4 euros.
El número que juguem aquest any és el
15.355, serà el nostre?

La Castanyada
El dia 7 de novembre, i com cada any, hem celebrat la Castanyada, amb una participació d'uns
100 socis i amics.
Segons les impressions de tots, hem tingut un
bon sopar i una bona festa, ballant fins a un quart
d'una de la nit.
Els torradors de les castanyes van fer una bona

feina i van quedar molt bones, i la qualitat de les
mateixes gràcies al Miquel Puig, va estar de primera.
També i com cada any, hem gaudit d'uns
boníssims panellets, que la Carme de la
Crossandra ens va obsequiar.
També gràcies a la brigada de l'Ajuntament,
que ens va condicionar les aules de l'antiga escola
CEIP Bellpuig, ja que no teníem altre lloc per
encabir tantes persones, fet que l'ambient general
de la festa, va quedar una mica deslluït, perquè no
estàvem en una mateixa sala.

Curset d'informàtica
A les dependències del Casal, s'organitza un
curset d'informàtica, amb avantatges per als socis
que va començar el 19 de novembre.
La junta del Casal

EL CASAL D'AVIS
US DESITJA UNES
BONES FESTES!
La revista Vilatorta posa
l'espai Poble a disposició
de tothom qui ho vulgui
Només cal que els textos que es vulguin posar, siguin respectuosos i que
la informació continguda sigui veraç. Atesa la limitació de l'espai, cal
que tots els articles siguin d'una extensió inferior a 15 línies mecanografiades a doble espai en full A-4, i s'han d'enviar amb una referència de
l'interessat on consti el nom, cognoms i població. Es publicaran tots els
treballs rebuts dos mesos abans de la publicació de la revista -edicions
anuals: Pasqua, Festa Major i Nadal. Podeu trametre-ho a: revista
Vilatorta, plaça del Marquès de la Quadra, núm.1 o bé a l’adreça electrònica: gilabertme@diba.cat
8
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Poble Opinió
Reflexió sobre La filla del Carmesí
En un món on ens arriben constantment
notícies de caire negatiu, m'atreveixo a
escriure aquestes línies per donar les gràcies a tots els components de Vilatorta
Teatre per l'exquisida interpretació d'un
clàssic com és La filla del Carmesí, de Josep
Maria de Sagarra.
Les gràcies que vull donar, en tant que
regidor de Cultura de la nostra vila, no són
en si mateixes per l'adjectiu emprat: exquisida. Les gràcies, o agraïment, és perquè per
tal d'assolir aquest adjectiu, al darrere hi ha
una feina (una feinada) que, en un parell o
tres d'hores de representació, sembla que
no ha costat gens. Una feina que hem de justament reconèixer a tots i cadascun dels
membres de Vilatorta Teatre: des de la junta
i el director, des dels qui tenen papers més
importants, passant pels qui surten menys a
l'obra, els qui no es veuen però hi són
(apuntadors), els qui potser en aquesta ocasió no han tingut paper però hi donen el seu
suport constant, i a tots els qui ajuden a
tenir l'escenari i les llums com han de ser i,
lògicament, a qui s'encarrega del vestuari
(per cert, mereixedor d'un deu -10-).
Que en un poble petit com el nostre tinguem un grup de persones capaces de fernos gaudir de moments tan inoblidables
com ha estat en aquesta ocasió, difícil per la
seva durada, per la seva construcció literària
i pel seu dramatisme, per si sol ja és motiu
d'orgull. Que ho hagin fet com ho han fet,
encara és per enaltir més l'ego de vilatà. I, tal
i com deia, quan saps les hores que hi han
abocat tots plegats al darrere, només
podem sentir un profund agraïment envers
tots ells.
Important és també ressaltar la bona
reacció del poble: el dissabte (tot i Barça
televisat i castanyada dels avis) hi va haver
força gent. El diumenge no s'hi cabia al Saló
Catalunya. Això em fa pensar que, potser, i

sense voler posar pressió, estem tots desitjosos que les actuacions de Vilatorta Teatre
es prodiguin amb una mica més de freqüència... No podem negar que, per sobre de
qualsevol consideració, ens agrada poder
veure actors (sí, sí, actors sense cap més
qualificatiu com “amateurs” o “aficionats”)
que ens són propers i que coneixem i que,
després de l'actuació, et demanen: “què, t'ha
agradat?”, o bé, “ens ha sortit bé?”, a més de
sincerar-se i comentar aspectes com “estàvem tan nerviosos”, “sort que ha vingut
tanta gent”; preguntes i afirmacions que,
d'una manera o altra i, per sort, ens fan
també a nosaltres partícips del seu estat d'ànim i ens permet, per què no dir-ho, influenciar-los lleugerament, sempre des de la
perspectiva positiva. També és veritat però,
que ens agrada que ens ho demanin, oi? Al
cap i a la fi, són veïns i veïnes nostres, amics
i amigues nostres i nosaltres, els espectadors, només aspirem a aplaudir-los fortament un cop ens han passat els nervis (que
també en passem) quan veiem que sí, senyor, el seu treball dóna els resultats esperats.
Ah!, i el millor de tot: la inevitable i
merescuda satisfacció de tots els components de Vilatorta Teatre quan les coses surten com es vol, és a dir, molt, però que molt
bé aquesta vegada.
Enhorabona a tots i a totes i, com deia al
principi, GRÀCIES!!!
Oriol Tafanell
Regidor de Cultura

Vilatorta Teatre,
representarà l’obra
La filla del Carmesí el proper
diumenge 3 de gener
9
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Poble - Opinió
Associació familiar de Sant Julià de Vilatorta
A la passada edició del Vilatorta ens vàrem
presentar fent un petit resum dels orígens
de la nostra Associació, de qui en forma
part, de com funciona i de quina funció té en
el nostre poble. Es va fer amb la intenció d'apropar-nos a tothom, no tan sols als nostres
associats. I és amb aquest ànim que intentarem anar publicant les novetats que es produeixin, així tots ho podrem saber.
El passat 11 de maig de 2007 es va produir
el canvi de la junta directiva, una junta que
portava 8 anys en el càrrec i de la qual hem
heretat una gran tasca: va ser la responsable
d'adaptar la nostra associació al marc jurídic
que li pertoca. Ara som una entitat sense
ànim de lucre i això els hi hem d'agrair. Ja no
estem subjectes a requeriments comptables
ni fiscals que fan més difícil la tasca de
l'Associació. Per tant, gràcies a tots els membres de la junta anterior.
Un cop dit tot això, us volem informar del
què ha passat des que vàrem començar. El primer que ens proposàrem va ser revisar el
cens d'associats amb el consegüent enrenou
d'actualitzar totes les dades i censar tots el
membres de cada família (requeriment obligatori), del més petit al més gran; canviar el sistema d'informatització i crear el carnet de
l'associat. Aquesta tasca ha resultat laboriosa
però a dia d'avui podem dir que està totalment acabada i amb la satisfacció de tots.
En la nostra primera Assemblea, que es va
produir el passat mes de setembre, es van
aprovar els comptes de l'exercici 2007, es
van aportar les dades d'associats, vàrem
explicar la nova situació de costos, i ja que la
quota no es tocava des de feia una colla
d'anys i els serveis funeraris ens anaven apu-

jant els seus costos any rere any, es va decidir
actualitzar la quota que va quedar en 3,44
euros per defunció.
Fins aquí el que us volíem dir en el passat
número del Vilatorta, ara farem un esforç
per comprimir la resta fins a dia d'avui; El
passat mes de juny hi va haver la darrera
Assemblea General on, a més a més d'aprovar els comptes del 2008, es van tractar
alguns temes, entre els quals en volem destacar tres: el banc dels materials, on la situació
ha canviat i la col·laboració CAP/Associació ja
no te sentit, ara es gestiona a través d'un ens
nou en el qual participen cada cop més ajuntaments de la comarca i que es vehicula per
mitjà de l'assistent social; és un tema, per tant,
de dimensió de recursos. El segon tema que
volíem comunicar és que ara l'auxili per
defunció, si voleu, es pot tramitar per mitjà de
l'Associació, ja sabeu, com sempre, posant-vos
en contacte amb qualsevol membre de la
junta; Per acabar, comentar que es va debatre
sobre l'àmbit de cobertura dels trasllats ja
que havia generat i genera multitud de consultes. Després de debatre sobre aquest tema
es va procedir a votar a mà alçada i per unanimitat es va decidir de limitar la cobertura a
la comarca d'Osona.
Aquests van ser els principals temes de
l'Assemblea, a la qual us animem a assistir perquè es decideixen temes importants per a
tots els associats; No obstant, seguirem informant.
Si voleu contactar amb nosaltres podeu
fer-ho de la següent manera, a l'adreça de
correu associaciofamiliar@gmail.com o bé
per telèfon al 93 812 20 40 amb el Sr. Jordi
Johé.

ANUNCIA’T A

V il a t o r t a
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Poble - Opinió
Reiki
El Reiki és una teràpia energètica per imposició de mans. De fet el seu significat és:
- Rei: Universal
- Ki: Energia
Per tant, a través de les mans el terapeuta
de Reiki transmet energia de l'Univers. És per
això que no podem rebre cap malestar ni cap
energia negativa ni el terapeuta ni el pacient.
El terapeuta actua com un canal de Llum. És
important remarcar això, per tal de no confondre-ho amb altres tècniques energètiques
en les quals el terapeuta intervé en la sanació
del pacient i per tant també en el seu camp
magnètic.
El principal objectiu d'aquesta antiga teràpia és d'equilibrar el cos energètic que ens
envolta, i en conseqüència, aconseguir millores físiques, mentals i emocionals.
El Reiki pot ajudar a sanar qualsevol trastorn, ja sigui físic i/o mental. Partim de la base
que primer hi ha hagut un desequilibri
energètic que ens ha conduït al malestar.
Aquesta teràpia no té efectes secundaris ni
contraindicacions. El que sí pot tenir, són cri-

sis curatives. Pels que no estigueu familiaritzats amb les teràpies alternatives, qualssevol
d'elles, poden fer aparèixer aquestes crisis, es
pot donar, un agreujament temporal de la
simptomatologia, ja que el cos reconeix d'on
prové en realitat el problema i així el puguem
resoldre completament.
Normalment, mentre reps una sessió de
reiki, tens una agradable sensació de benestar
i relax. I fins i tot, podem aconseguir que
aquestes qualitats formin part del nostre dia a
dia.
Per últim, moltes persones que han realitzat un tractament constant de Reiki, comenten que “els ha canviat la vida”. I jo afegeixo
que el Reiki no canvia res més que l' estat
energètic de la persona, i és aquesta que a
mesura que es va equilibrant va canviant el
seu entorn, i és per això que et canvia la
vida…
SALUT!
Lídia Arimany i Ferrer
Maria Ferrer i Bassas
(terapeutes de Reiki)

Joan Vila i Gili
El passat dia 13 de setembre vam assistir al
traspàs d'un membre del grup municipal de
Convergència a Sant Julià de Vilatorta, en
Joan Vila i Gili. Des de la primera legislatura,
on em vaig presentar com a cap de llista del
grup, ell em va donar suport, va confiar en mi
i en la resta de companys, per tirar endavant
un projecte comú pel nostre poble i que al
cap d'aquests 14 anys hem anat fent realitat;
en Joan hi té molt a veure ja que era una persona que, tot i no haver estat mai regidor,
sempre ens donava el seu punt de vista en les
reunions de treball setmanals, en les quals mai
hi faltava.
Per a mi era més que un company; en Joan,
al llarg d'aquests anys, havia esdevingut un
gran amic; jo sabia de sobres que podia comptar amb ell, tant en qüestions planeres com

difícils en Joan sempre hi era quan se'l necessitava.
En Joan era, a més, col·laborador de múltiples actes culturals i festius del nostre poble;
a nivell de l'Ajuntament col·laborava a la Festa
Major, amb els focs de Sant Joan, la caminada,
la cavalcada de Reis. També va ser durant
molts anys president de la Comissió de festes
del carrer de la Mercè i membre de la junta
dels ocellaires. En una paraula, en Joan no
tenia un no per a ningú; prova de l'estimació
en què el teníem, el dia del seu enterrament
l'església era plena de gom a gom, aquest és el
signe més evident que era una persona coneguda i estimada per a la majoria de convilatans. Joan descansa en pau.
Joan Rosell i tots els
companys de l'Ajuntament
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Poble - Opinió
Fent poble amb el poble

12

Entre els actes preparats per
la Festa Major de Vilalleons, cal
destacar la festa organitzada
per celebrar la recuperació
del safareig del poble. La
compa-nyia de teatre “Gralla”
d'Igualada va amenitzar una
inauguració del safareig molt
vistosa, alegre i concorreguda.
Però res hagués estat possible
sense la col·laboració de totes
aquelles persones que d'una
manera totalment desinteressada van aportar el seu temps
d'oci per reformar-lo. És així,
com per art de màgia, que
Vilalleons esdevé com el poble
dels Barrufets on tothom hi
aporta el seu saber. Per això
des de l'Associació de Veïns de
Vilalleons volem donar les gràcies a totes aquetes persones
que han col·laborat en fer possible la recuperació. Penseu
que el safareig, situat a la riera
de Vilalleons, estava enterrat
sota terra i en un estat deplorable. En els dies previs a la
inauguració ha calgut desbrossar la zona, treure'n la terra,
netejar, reformar, omplir d'aigua, etc. Ha calgut una gran
implicació per part de molts.
A partir d'ara s'obren nous
reptes. Si bé actualment a la
riera no hi baixa ni un bri d'aigua, es veu que antigament no
era així. Creiem que es podria
fer una neteja de la zona inundable, recuperar el pou, condicionar-hi un caminet tot
seguint la riba... però per això
també caldria la implicació
d'organismes que van més
enllà d'una associació de veïns.
La recuperació del safareig
no és només una qüestió
romàntica; també suposa la

nostra contribució a ensenyar
història. Suposa la conservació
d'un espai indispensable pels
habitants de molts pobles i
cases en una època on les
màquines de rentar eren inexistents. En aquest sentit -i
parlant de recuperació històrica- s'ha engegat una recerca
de documents històrics que
parlin del terme de Vilalleons:
llibres, textos, mapes... Estaria
bé que en un futur aquest
Arxiu Històric estigués a disposició de tothom i s'intentarà crear l'arxiu en format
digital perquè tothom ho
pugui consultar a través d'internet de manera gratuïta.
Des de l'Associació de
Vilalleons fem una crida a
totes aquelles persones que
sàpiguen d'algun document
que faci referència al terme de
Vilalleons. Posem a disposició el correu electrònic
hvilalleons@gmail.com per
qualsevol informació que pugui ajudar a la recerca.
Associació de veïns
de Vilalleons

Desbrossant la zona

Safareig desenterrat

Paletes en acció

Equip de neteja

Omplint el safareig

Inauguració
concorreguda

Actors de la companyia
de teatre “Gralla”
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Meteorologia

Meteovilatorta.cat
Resum de dades meteorològiques de gener fins a
setembre del 2009:
Ara que tenim aquí els primers dies de fred, a
continuació oferim un breu recull de les temperatures de l'estiu passat:
TEMPERATURES
Màxima més alta:
Màxima més baixa:
Mínima més alta:
Mínima més baixa:
Mitjana absoluta:

35,3º C el dia 18 d'agost
0,2º C el dia 7 de gener
18,6º C el dia 29 d'agost
-7,7º C el dia 8 de gener
13,8º C

Les precipitacions fins ara són les següents:
Gener:
42,3 mm
Febrer
22,6 mm
Març
48,9 mm
Abril
95,1 mm
Maig
23,2 mm
Juny
45,1 mm
Juliol
52,6 mm
Agost
77,6 mm
Setembre
81,9 mm
Fins a finals de setembre, el total de precipitació
és d'uns ben escassos 500 mm. Durant el mateix
període del 2008 van caure un total de 516 mm.

Notícies de Meteovilatorta.cat
Meteovilatorta.cat no para de créixer, i dia rere
dia està introduint importants novetats per millorar
el servei i oferir una informació cada cop més
àmplia sobre meteorologia. En primer terme, en l'apartat “Aula formativa” s'ha incorporat una novetat
important: l'obra del Dr. Eduard Fontserè Assaig
d'un vocabulari meteorològic català, perfectament
informatitzada i amb un cercador per paraules que
també estan enllaçades entre si. També s'està treballant en una traducció a l'anglès i al francès que apareixerà properament.
Igualment també s'ha incorporat un apartat
molt interessant i útil alhora: una pàgina de prediccions de caràcter local. Actualment estan en funcionament les que ofereix l'AEMET i el METEOCAT
que són prediccions de caràcter diari. També s'hi
pot trobar una predicció a 8 dies vista per Sant Julià
de Vilatorta, oferta per METEOCAT.
També recordem que cada dia podeu consultar
les dades de Meteovilatorta, tant al web de meteovilatorta.cat com al web de l'Ajuntament de Sant
Julià. També disposeu d'informació diària al taulell
d'anuncis que hi ha a la plaça de l'Ajuntament.
L'equip de Meteovilatorta

La revista
Vilatorta
us desitja
bones festes
13
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La Blava

Es demana la col·laboració dels més grans del
poble en l'elaboració del llibre:
La Blava, història d'una indústria tèxtil a la conca del Ter
La historiadora rodenca Raquel
Castellà i Perarnau el passat mes
de febrer va guanyar el Premi
Ajuntament de Manlleu al millor
projecte de Recerca 2009 amb La
Blava, història d'una indústria
tèxtil a la conca del Ter. La jove
historiadora busca recuperar i
sintetitzar la trajectòria de la
Blava, fàbrica emblemàtica del
Ter mitjà, a través de la suma de
les fonts documentals, bibliogràfiques i orals referents a la fàbrica.
L'objectiu de l'obra és conèixer
millor l'origen, la fundació i la
gestió d'una fàbrica del riu Ter.
El jurat va creure convenient
guardonar un projecte que, segons
Raquel Castellà, la seva impulsora, té l'objectiu d'aportar als

estudis de les fàbriques del riu Ter l'anàlisi històrica d'una
fàbrica important i diferent com va ser la Blava. Segons
l'autora, l'objectiu del treball és donar 'una mica de llum'
a la història de la factoria analitzant aspectes com les tasques que s'hi realitzaven, com s'hi treballava o el fet que fos
dirigida durant un període per una dona.

Aquesta publicació és un altaveu per conèixer els
últims esdeveniments del poble i per fer-nos partícips de les últimes cròniques. És per això que
vaig decidir que aquesta revista local de Sant Julià
seria una bona eina per donar a conèixer l'existència d'aquest projecte i, sobretot, per demanar la
col·laboració dels antics treballadors i treballadores de la Blava.
Bàsicament, allò que es pretén és que la gent
més gran de Sant Julià, antics treballadors i treballadores de la fàbrica de la Blava de Roda de Ter,
aportin el seu testimoni oral sobre la vida a la
fàbrica i ens cedeixin els seus àlbums fotogràfics
per poder recollir totes aquelles imatges que ens
en parlen. És molt important que aquest projecte
el fem entre tots, per tal que tots ens en puguem
sentir orgullosos.
La Blava és una fàbrica emblemàtica, no sols

També ens interessa el testimoni de les treballadores d'altres fàbriques de Roda que haguessin realitzat aquest camí a peu
cap als seus llocs de treball. Elles ens podrien explicar i donar a conèixer el recorregut que seguien fins arribar al seu destí
i les anècdotes viscudes.

1

14

per Roda de Ter sinó també per tota la comarca. I
té també un significat prou important per molts
veïns i veïnes de Sant Julià, Folgueroles,
Manlleu... que hi treballaren durant dècades.
Amb tot, La Blava no fou l'única indústria que
rebia mà d'obra femenina dels pobles propers, les
colònies industrials de Salou i de Còdol-Dret
també rebien un important contingent de dones
de les poblacions veïnes empeses per la necessitat
de treballar1.
Aquest estiu passat vaig començar les tasques
d'enregistrament de testimonis, acompanyades de
la digitalització d'imatges. Tot i així, volem aconseguir molt més testimonis i, des d'aquí, donar les
gràcies a tots aquells que ja ens han explicat les
seves vivències per tal de poder contribuir en
aquest projecte; el ric testimoni d'aquestes persones quedarà enregistrat per passar a l'esdevenidor.
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La Blava

Són moltes les persones del poble veí de
Folgueroles que ens han ajudat a vetllar per la
conservació de la memòria històrica del Ter mitjà,
aportant el seu testimoni sobre el funcionament i
la vida a la fàbrica i la seva documentació fotogràfica inèdita i molt valuosa. I ara, demano també la
col·laboració del poble de Sant Julià, ja que, de
moment encara no hem entrevistat a cap treballador/a de La Blava resident en aquest poble i és certament important que hi figuri alguna persona, ja
que, van ser moltes les persones que hi van treballar durant anys i no volem que quedin exclosos
d'aquest llibre sinó que s’hi han de veure clarament reflectits.
Les entrevistes enregistrades i les imatges que
aconseguirem seran cedides al Consitori de Sant
Julià per tal que en puguin fer un ús cultural i
didàctic. Som conscients que segurament hi ha
altres treballadors i treballadores de la Blava que
no han estat entrevistats, per això i des d'aquí,
demanem que totes les persones interessades en
aquest projecte, ja sigui per donar-nos a conèixer
el seu testimoni oral, o aportar fotografies o
dades, es posin en contacte amb nosaltres. La
manera més fàcil de contactar amb les persones
que porten el projecte és a través del següent telèfon: 628 79 29 81.
És clar que hem iniciat un important nombre
d'entrevistes amb antics treballadors i treballadores, però esperem realitzar-ne moltes més per
poder salvaguardar per a les properes generacions
la rica experiència de la vida de la gent de la nos-

tra conca. Un territori que
va patir des dels anys centrals del segle XIX una profunda transformació econòmica i social, originada per
la penetració capitalista.
La història de la Blava
començà el dia que Pau Sala
i Feliu Santacreu decidiren
llogar la Blava, l'any 1896,
que en aquells moments era
una petita fàbrica. Més tard
dirigiria aquesta indústria
Tecla Sala, filla del primer, i
acabà creant una gran fàbrica amb èpoques brillants de
puixança manufacturera i
comercial. Dins la trajectòria empresarial és molt interessant poder estudiar
el paper de Tecla Sala en la indústria tèxtil catalana, ja que no és la visió d'una dona que treballa a
les contínues o als aspis, sinó la visió de l'empresària. En aquest sentit, és molt important
comptar amb l'inestimable col·laboració dels seus
descendents, que ens han cedit el seu bast arxiu
fotogràfic i documental. Guardem amb especial
estima l'entrevista que vam realitzar a Anna Riera
i Sala, filla de Tecla Sala, abans que ens deixés, ara
fa poc.
Com que som conscients que a través de les
fonts orals no es pot obtenir tota la informació,
estem portant a terme també una exhaustiva
recerca documental a través de l'Arxiu Municipal
de Roda de Ter, l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet
de Llobregat on la família Sala va expansionar els
seus negocis, l'Arxiu Nacional de Catalunya i a les
revistes locals i comarcals on s'han publicat
esporàdicament alguns articles que fan referència
a la història de l'empresa.
Ara amb l'obtenció del Premi Ajuntament de
Manlleu 2009 és possible l'elaboració d'una bona
monografia sobre la fàbrica de La Blava, però
aquest projecte necessita l'ajuda i col·laboració de
tots plegats. Confiem doncs amb la vostra participació i esperem que tingui l'èxit que creiem que
es mereix.
Raquel Castellà i Perarnau
Historiadora (tel. 628 79 29 81)
Col·laboradora del Museu Industrial del Ter
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Tupinots
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Tupinots
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

C. Mas de la Mora, 16
Pol. Ind. Parc d’Activitats
Econòmiques d’Osona
Tel. 93 889 01 47
08500 VIC

Es pinten
RETRATS,
per
encàrrec
Celina

Telèfon 660 562 183

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

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
18
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Entreteniments
DE

STUVWXYZ
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
ABCDEFGHI

Per Concep Tort

Religions del món
Asatru
Budisme
Budú
Cao Dai
Confucionisme
Cristianisme
Deisme
Hinduisme
Islamisme
Judaisme
Sufisme
Taoisme

Concurs “D’on és aquesta foto?”
Aquest fragment forma part d'un
penell.
Si sabeu el lloc podeu GUANYAR
UN TORTELL DE REIS.
Podeu deixar la resposta a la bústia de
l'Ajuntament, fins a les 3 de la tarda del
dimecres 30 de desembre. Si no voleu
retallar la revista podeu fer-ne una
fotocòpia o apuntar les dades en un full a
part.
Entre tots els encertants se sortejarà
un Tortell de Reis per gentilesa de la
Pastisseria Crossandra.
El sorteig es farà el matí del dia 31 de
desembre, a les oficines de l'Ajuntament.


Butlleta per a participar al concurs
Resposta:
El fragment de penell es troba a

Núm. ..........................

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

Dades del concursant:
Nom i cognoms
Adreça

..............................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Telèfon

Edat

..............

............................................

19
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PERE MORERA
Pintura decorativa
Pintura industrial
Façanes
Lacats
Vernissos
Taller: C. Indústria, 24
Polígon Industrial La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta
Domicili: C. de la Mercè, 47
08504 Sant Julià de Vilatorta
Telèfon 93 888 76 58
moreramir@yahoo.es

Jordi Fiter Vila
FALSOS SOSTRES, PLADUR,
PARQUETS FLOTANTS,
MOSQUITERES, TENDALS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS,
TALLAFOCS, PERSIANES I CORTINES
C. Rector Roca, 10, 3r 2a
Tel. 677 90 06 21
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

20

Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9
Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Agrupació Sardanista

Castanyada sardanista

Concert de Nadal

El passat 15 de novembre vam celebrar la tradicional castanyada sardanista al pavelló esportiu municipal.
A les 5 de la tarda, la Cobla Ciutat de Girona va
iniciar la interpretació de les 9 sardanes de set tirades previstes per l'ocasió que van fer saltar al balladors i gaudir d'una bona diada als assistents.
A la mitja part, i a l'espai exterior de l'edifici, es
va dur a terme la consumició de 50 kg de castanyes
i 20 litres de vi dolç, donat que dins el recinte no es
pot menjar.
Tots els assistents van gaudir d'una esplèndida
tarda de sardanes.

El proper 13 de desembre a les 6 de la
tarda, l'Agrupació Sardanista torna a
organitzar el tradicional Concert de
Nadal que cada any omple el Saló
Catalunya i que arriba a la seva divuitena edició.
La bona acústica del Saló i el seu aforament fan d'aquest espai el marc idoni
per aquest esdeveniment que enguany
tornarà a comptar amb la presència de
la Cobla La Flama de Farners.
Lamentem que la Coral Cants i Rialles
de Sant Julià, enguany no hi sigui, no
obstant hem preparat una sorpresa per
als assistents.
Durant el concert, es farà la tradicional rifa d'una gran panera de Nadal i
d'un pernil entre els socis encertants
dels mots encreuats que han rebut a casa
seva.
Com és habitual, els socis de
l'Agrupació tindran l'entrada gratuïta.
El proper 13 de desembre, t'hi esperem!

Bon Nadal
i Feliç 2010

Calendari de la Temporada 2010
Data

Hora

Lloc

Concepte

Cobla

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

11.30h matí
12h migdia
5h tarda

Puiglagulla
Ermita
Pla del Santuari
Pla del Santuari

Aplec
Missa
Audició
Audició

Dissabte 1 de maig

12h migdia

Ermita St. Roc

Audició
(Trobada dels 5 Casals)

Sabadell

Dissabte 10 de juliol

10h nit

Pça. Catalunya

Audició

Amoga

Dissabte 17 de juliol

9h matí
11h nit

Pça. Catalunya
Pça. Catalunya

Audició de F. Major
Actuació

Jovenívola Agramunt
(Grup Cantoni)

Dissabte 24 de juliol

5h tarda

Les Set Fonts

Audició

Costa Brava

Dissabte 31 de juliol

10h nit

Pça. Catalunya

Audició

Lluïsos

Dissabte 7 d’agost

10h nit

Pça. Catalunya

Audició

Sabadell

Diumenge 15 d’agost

6h tarda
8h tarda

Vilalleons

Audició de Festa Major
Havaneres i rom cremat

Jovenívola d’Agramunt
(Grup a determinar)

Dissabte 21 d’agost (amb
coca, fuet i cava per a les
colles que hi participin)

10h nit

Pça. Catalunya

Audició
i Concurs de colles
improvisades

Lluïsos

Diumenge 14 de novembre (castanyes i vi dolç
per a tots els assistents)

5h tarda

Pavelló Esportiu
Municipal

Audició-Castanyada

Ciutat de Girona

Diumenge 12 de desembre

6h tarda

Saló Catalunya

Concert Nadal

La Flama de Farners

Lluïsos
Baix Llobregat
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A. MOLERO / LLUÍS TIÓ
Reparació i
venda d’automòbils
Menú diari
Polígon La Quintana
C. Comerç, 17 - Tel. 93 812 00 03
Sant Julià de Vilatorta

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

Administració núm. 4
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Vilatorta Teatre

Fem Teatre...

Aquest novembre passat Vilatorta Teatre va posar
en escena l'obra La Filla del Carmesí, de Josep M.
de Sagarra. Ens plau des d'aquí agrair-vos l'entusiasta rebuda de l'estrena, tenint en compte la
dificultat tècnica i artística, ja que a dalt l'escena
hi actuaven 17 actors i actrius, i gairebé el mateix
número de tècnics vetllaven perquè tot funcionés
bé. Teníem les nostres reserves que tot ens sortís
tan rodó. L'ovació final amb tot l'aforament ben
ple ens omplí de joia, satisfacció i gratitud.
Aquesta nova producció de la nostra entitat ha
estat força complexa, no només en l'aprenentatge
de l'argument, sinó també en el vestuari adaptat al
segle XVII, amb tot l'atrezzo, música i escenografia. Un treball de valent que al final ha donat
els seus fruits.
En ser una obra amb el diàleg en vers -el seu
autor la qualifica de «poema dramàtic»-, ens ha fet
acostar molt al món musical. El metre, la rima i el
ritme tenen els mateixos orígens que la música i
amb aquesta idea s'ha concebut una posada en
escena global, on la música està al servei de la dramatúrgia i el vers ajuda a casar aquestes dues arts.
És primordial que s'entengui la lletra i que no hi
hagi dificultats per seguir el fil de l'obra. La música és a la lletra i l'artista ha de pensar què està

dient. Per altra banda, la música i la poesia sensibilitzen, ajudant moltíssim a la conducció i a la
comprensió de l'obra, ajudant a entendre el missatge i la bellesa de l'argument.
Ens diu Josep M. de Sagarra: “De totes les
obres meves d'aleshores, La filla del Carmesí és, al
meu entendre, l'única que respira amb un pulmó
francament teatral, i on el dramaturg i el poeta
arriben a un acord sobre el tema de positiu interès
humà. És per això que La filla del Carmesí ha perdurat més que les altres, tant en el meu afecte com
en l'interès del públic.”
Tenint en compte aquesta gran acollida que ens
heu manifestat, ens proposem tornar-la a fer ben
aviat. Està prevista per l'entorn de les festes nadalenques, després d'unes representacions que hem
de fer per la comarca. Comptem amb tota la gent
del poble que no l'ha vista i també amb tots els
amants de Sagarra.
Que passeu un bon Nadal i que el 2010 ens
tornem a retrobar amb el mateix sentiment d'enguany i amb tota l'emoció d'una nova producció
de Vilatorta Teatre.
Lluís Badosa
Director
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22 i 23 de maig de 2010

Termini de lliurament: 23 d’abril de 2010
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Llar d’infants municipal Patuleia
Una vegada més la Patuleia enceta un nou curs! Com cada
any, comencem amb moltes ganes i il·lusions per tal de fer
una benvinguda el més agradable possible a tots els infants.
La Llar d'infants ha començat el curs amb un gran nombre d'alumnes, a l'aula dels Estels (01anys) són 12 nens/es, les aules dels
Núvols i les Gotes de pluja (1 a 2 anys)
són 23 nens/es i les aules dels Sols i les
Llunes (2 a 3 anys) en són 34.
Un cop passada l'adaptació, vam iniciar el treball de les diferents unitats de
programació preparant i realitzant tot
d'activitats, festes i alguna sortida per fer
que els nens i nenes assolissin d'una manera amena i divertida els objectius que les mestres ens havíem proposat.
Durant aquest primer trimestre vam conèixer l'aula i l'escola, els nous amiguets i les noves mestres. També vam treballar la tardor amb la festa de les fulles on els Sols i les
Llunes van fer una sortida al bosc per anar-les a buscar.
Posteriorment, vam celebrar la Castanyada on els infants van
col·laborar tot participant en un taller de cuina fent panellets
i galetes de carbassa, que ens vam menjar el dia que va venir
la Castanyera a torrar-nos les castanyes. Un altre dels temes
treballats van ser els transports, on vam tenir la col·laboració
de pares i amics del poble que ens van venir a ensenyar
motos, quads i diferents vehicles.
Per aquest Nadal, com molts vilatortins, a la Patuleia
esperem la visita del mestre tioner, l'Oncle Buscall, un per-

sonatge molt estimat per petits i grans que
ens portarà el Tió a l'escola. Esperem que
a vosaltres també us el porti i que l'alimenteu ben fort!

La Patuleia us desitja
un Bon Nadal i
un Feliç Any 2010!
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nstal.lacions Rosell S.L.
C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95
SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

estètica i massatges
Lídia
AQUEST NADAL,
REGALAR SALUT TÉ PREMI.
PER LA COMPRA D'UN XEC
REGAL, UN MASSATGE
CRANIAL GRATUÏT.
BONES FESTES A TOTHOM!!!
C. de Núria, 1 - 08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 83 70 - 629 54 47 10

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

C. Centre, 1 - T 93 888 70 05 - F 93 888 78 02 - 08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Escola municipal de música
Aquest any l'Escola municipal de música ha
començat a les instal·lacions de l'Escola del
Bellpuig com a finals del curs passat. Aquest curs,
el nombre d'alumnes ha augmentat fins a 60 en
total i el claustre de professors segueix sent el
mateix: Marcel·lí Druguet (director i professor de
saxo), Carles Hernández (cap d'estudis i professor
de guitarra), Enric Puigdesens i Mònica Toll (professors de llenguatge i cant coral), Laura Marín
(professora de violí), Miquel Jorba (professor de
piano), Pep Sentmartí (professor de gralla i llenguatge d'adults) i Manel Valls (professor de trompeta).
Aquest any l'audició d'instrument es farà el dia
18 de desembre a les 20h a la biblioteca de
l'Escola Bellpuig i el Concert de Nadal es farà el

dia 20 de desembre a les 12 del migdia al Saló
Catalunya, en el qual hi participa tota l'escola i
els professors.
Per altra banda, el concert pedagògic que es
porta a terme cada any es farà el dia 10 de gener
a les 18 de la tarda al Saló Catalunya i comptarem
amb la Big Band de Manlleu dirigida pel nostre
director Marcel·lí Druguet. Serà un concert on es
presentaran un total de 15 instruments i altres
temes relacionats amb el món d'aquests tipus de
formacions.
Des de la direcció i el claustre de professors
estem contents amb l'augment d'alumnes que hi
ha hagut, tot i que passem temps de crisi i que hi
ha hagut escoles de música que han baixat el nombre d'alumnes, a Sant Julià ha estat al contrari.

La Big Band

L'estructura d'una big band ha
anat evolucionant al llarg del
temps, des de les bandes de 8 o
9 músics de l'època inicial del
swing, fins a les grans orquestres
de més de 15 músics dels anys
setenta.
Com a regla general, una big
band està composta per: tres o
quatre trompetes, de dos a quatre trombons, cinc saxos (dos
alts, dos tenors i un baríton) i la
secció rítmica, formada per:
piano, guitarra, baix i bateria, a
més del director i la possibilitat
d'algun/a cantant solista.
Encara que s'han format en
totes les èpoques, és un tipus de
formació característica de les

primeres etapes de la història
del jazz ( el seu predomini acabaria cap a l'any 1946); d'aquí
és d'on també rep el nom el
swing, encara que ja bastant
abans de l'era del swing (anys
trenta i quaranta) hi havia
orquestres de ball d'orientació
jazzística (la banda “Hot Seven”

de Louis Armstrong).
Les big bands dels anys del
swing són classificades habitualment en swing bands o hot bands
(aquelles que recalquen els
aspectes rítmics i el treball d'improvisació dels solistes, com les
de Count Basie i Duke
Ellington, o en una altra línia,
Benny Goodman, Fletcher
Henderson i altres) i les sweet
bands (que redueixen els aspectes característics de les primeres
i se centren en la melodia i els
seus arranjaments, dirigides
bàsicament al ball, com les
orquestres de Glenn Millar,
Tommy Dorsey, Freddy Martin
o Guy Lombardo.
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Nou curs escolar
Hem començat un nou curs
amb ganes i il.lusions. L'escola
va creixent. Cada vegades hi ha
més nens i nenes. En total som
175 alumnes i 17 mestres.
Enguany, aquest curs 200910 el claustre de mestre de l'escola va decidir planificar algunes de les activitats de l'escola
sobre el tema de “Les cultures
del món”. Creiem que és una
bona oportunitat per treballar
amb els alumnes les diferents
maneres de viure que hi ha en
els diferents territoris del plane-

ta. D'aquesta manera
volem destacar també
la diversitat que hi ha
entre les persones i
potenciar el respecte i
convivència amb totes
les ètnies.
Així, els divendres a
la tarda, a l'hora de
tallers de plàstica s'han
programat de tal manera que estiguin relacionats en aquest tema.
Els alumnes de Cicle
Inicial dibuixen personatges
de
còmic
d'Europa
(pinotxo,
Astèrix, Peter Pan,
Patufet). A Cicle Mitjà
i Superior pinten una
aquarel.la indú, fan un
calendari Asteca, pinten una màscara d'Àsia,
fan unes nines d'Àfrica
i fan un ull de Déu. A
Educació Infantil ho
faran durant el segon i
tercer trimestre.

Anem a una xerrada sobre la salut dels peus

28

El dia 8 d'octubre a la tarda el
Cicle Mitjà i Superior van anar
a Barcelona a un acte organitzat
pel Col.legi Oficial de Podòlegs
de Catalunya i la casa Isdin.
Durant l'acte es va passar un
vídeo sobre com cuidar-se els
peus i l'exjugador de futbol
Julio Salinas va parlar sobre la
importància d'una bona alimentació i la higiene dels peus.
La xerrada es va fer en el
marc del Congrés de Podologia.
A tots els assistents se'ls va obsequiar amb un lot d’Isdin i una
gorra.
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Celebrem la Castanyada
El dia 30 d'octubre vam celebrar la Castanyada
a l'escola. Al matí va venir la Maria Castanyera a
veure tots els nens i nenes i ens va portar moltes
castanyes.
A la tarda tots junts cam celebrar la
Castanyada. Quan vam arribar vam anar al
gimnàs de l'escola on els nens i nenes de sisè van
fer una representació de conte de la castanyera.
Mentrestant, els pares i les mares van coure al pati
les castanyes. Des d'aquí aprofitem per donar-los
les gràcies per la seva col·laboració en aquesta
festa. Un cop menjades les castanyes es van cantar
i ballar danses tradicionals.

L’AMPA del
CEIP Bellpuig
us desitja un
bon Nadal i
millor 2010!
29
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Sortides del primer trimestre
Durant aquest trimestre alguns
cursos ja han fet diferents sortides.
Els infants d'Educació
Infantil van anar a buscar fulles
per observar les característiques
de la tardor. Van anar al parc de
Les 7 Fonts. Van continuar
aquest projecte amb l'excursió
de tot el dia a la casa de colònies
Mas Banyeres de Centelles. Allà
van fer una passejada pel bosc
dels voltants de la casa i van fer
una petita exposició del que
havien recollit dels fruits i vegetals de la tardor.
La tardor és una estació
important pels més menuts de
l'escola. És l'época de l'any que
comença el curs escolar, ens
retrobem amb els companys, les
mestres... La natura també fa un
gran canvi, canvien els colors i
ens permet treballar els canvis

30

de les etacions, els colors i les
fruites de l'estació.
També introduïm poemes
caractarístics de l'època de l'any
i cançons com la del
“Marrameu torra castanyes”.
Els alumnes de Cicle Inicial
van anar a Barcelona a visitar el
Museu Etnològic, un espai de
diàleg i de reconeixement entre
les cultures. El taller que van fer
va ser sobre els diferents jocs
d'Europa, el continent que treballen més aquests alumnes a l'aula.

Els nens i nenes de Cicle
Mitjà vam anar al Museu
Industrial del Ter, a Manlleu on
es va fer un passeig entre el
canal i el riu Ter, es va observar
els peixos i altres animals i es va
analitzar l'estat de salut de les
aigues del riu. Al migdia van
anar a l'Esquirol a la casa de

“Les Comas” a fer un circuit de
diferents esports d'aventura.

El dimarts 13 d'octubre els alumnes de 5è vam fer com cada any
la sortida a l'espai natural
Guilleries-Savassona. Aquesta
activitat està organitzada i subbencionada per la Diputació de
Barcelona. Al matí ens vam trobar a Tavèrnoles amb les escoles
de Folgueroles i del Roser. Es van
fer 3 grups d'alumnes i vam fer
una mena de gimcana on vam
realitzar diferents proves en funció de les troballes que hi havia
pel camí. Finalment al migdia
vam arribar al pla de Savassona,
vam dinar i vam jugar una mica.
A la tarda vam pujar fins a Sant
Feliuet on el guarda forestal ens
va explicar la seva feina mentre
gaudíem de les esplèndides vistes.
Va ser molt interessant.
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L'aula d'informàtica

Durant el curs passat 08/09,
des de l'AMPA de l'escola, es
va plantejar, com a projecte a
curt i mig termini, la renovació
de l'aula d'informàtica. Amb la

finalitat d'apropar els nens i les
nenes al treball amb les noves
tecnologies, l'AMPA va proporcionar, el mes de maig,
dotze ordinadors nous, en una
primera fase, que esperem
pugui tenir continuïtat. A més
a més, aquest curs també s'ha
rebut material nou com una
pissarra digital i un equip multimèdia. Des de l'escola tothom és conscient que actualment els recursos TIC són una
bona eina de treball comple-

mentari amb el què es portava
fent fins ara. D'aquesta manera
ja hi ha moltes classes que treballen blocs escolars i altres
tipus d'activitats digitals.

L'AMPA de l'escola ha organitzat
l'activitat de Natació
Enguany l'activitat extraescolar de piscina es fa en
horari escolar. Els mestres de l'escola i l'AMPA
han decidit fer la natació la tarda dels divendres
durant el primer trimestre del curs pels cursos
d'infantil P4 i P5. Anys anteriors s'havia cursat

l'activitat fora d'horari escolar però aquest any la
implicació de l'escola ha estat notable i ha fet possible fer un canvi d'horari i d'organització. Per tot
això, aprofitem l'avinentesa, per agrair l'equip de
mestres l'esforç i la il·lusió emprada.
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Acomiadem als alumnes de 4t d’ESO

32

Sembla impossible que el temps passi tan de
pressa! no m'ho puc creure! quina llàstima, l'últim dia! Són expressions que el dia 22 de juny
manifestaven els alumnes que a hores d'ara ja
estan fent Batxillerat, algun mòdul o bé estan
treballant. Nostàlgia, nous reptes, il·lusió pel
canvi, nous companys i nous amics, són situacions que els van portar a la confusió el passat
mes de juny.
Des del col·legi els acompanyàrem d'una
manera especial per tal que s'emportessin del dia
del seu comiat un record inoblidable. Ja de bon
matí, companys d'escola i professors els reberen a
la porta principal acompanyant-los fins a les escales del pati central. Un cop asseguts, se'ls va cantar una cançó i se'ls hi va penjar una banda amb
diferents qualificatius: Miss treballadora, Miss
somriure, Miss pacífic... Tot seguit se'ls va lliurar
un CD amb les imatges de les vivències al llarg de
14, 15, 16 anys... d'escolarització al Roser. Quants
records!
Al migdia van sortir a dinar a fora amb els
companys d’ESO, i cap al vespre se'ls va fer un
comiat una mica més especial.
Un centenar d'alumnes els van oferir un emotiu concert a la capella de l'escola. Posteriorment,
a la sala d'actes, es va celebrar un acte acadèmic.
Després de la intervenció de l'Oriol Molist i de

l’Aura Miravet (alumnes de 4t d’ESO), de la Sra.
Mercè Pampliega (mare d'un dels alumnes homenatjats), de la Sra. Alícia Descamps (tutora del
curs) i del Sr. Antoni Vilademunt (director pedagògic), el Sr. Conrad Vilanou (catedràtic de Teoria de l’Educació de la Universitat de Barcelona),
va dictar una lliçó magistral sobre els valors de la
nostra escola; a més, en tant que exalumne del Sr.
Sebastià Àlvarez, va recordar les seves vivències
infantils i juvenils.
A continuació el Sr. Àlvarez, en nom del
Patronat va felicitar els alumnes i els pares de la
promoció homenatjada, va tenir unes paraules
d'agraïment al Sr. Conrad Vilanou per la seva participació a l'acte i va fer un reconeixement a persones vinculades a l'escola pel seu suport a l'obra
fundacional: al Sr. Joan Ignasi Olmos (antic president de l’Associació de Mares i Pares) i al Sr.
Josep Riera (antic alumne de la promoció de
1951).
El Sr. Josep Riera, en representació del president d'antics alumnes, va lliurar a tots els nois i
noies de 4t d’ESO, el carnet que els reconeix com
a membres de la seva institució.
Per últim, “al Pati de Vidre” es va celebrar un
sopar familiar amb assistència dels alumnes
homenatjats, acompanyats pels seus pares i per la
comunitat educativa del col·legi.
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Benvolguda rutina

Sembla que fa 4 dies que encara estàvem de
vacances... i novament tu, la desitjada rutina!!.
Els pares i mares de tornada a la feina, els nens
i nenes a l'escola. Totes dues, jornades dures (laboral i escolar). Segurament que per aquest motiu, la majoria procura fer un canvi, un trencament quan aquesta s'acaba.
Els adults, sovint ens animem a practicar tot
tipus d'esports o bé cursets que ens permeten fer
aquest “break” (trencament en anglès). Això ens fa
sentir millor, ens ajuda a canviar l'activitat del dia
a dia i alhora ens permet ampliar els coneixements
en altres àmbits no estrictament laborals.
Els nens i nenes però després de 6 hores de
classe, també necessiten canviar; abandonar l'aula,
la cadira i la pissarra i poder escollir activitats que
els permetin, per exemple, descobrir l'artista que
porten dins en el seu aprenentatge a l'Escola de
dibuix i comunicació visual; tenir l'oportunitat
de practicar diferents Esports convencionals i

així, potser, trobar aquell que els farà moure i gaudir de debò. Per aquells que ja han escollit el
Bàsquet com el seu esport, per què no anar fent
cistelles i qui sap?...; i pels que prefereixen estar en
remull, fent salut poder practicar la Natació.
Pels petits que volen gaudir escoltant Contes o
veient Titelles o simplement aprenent a jugar a la
Ludoteca. I els més grans que estarien disposats a
donar un cop de mà a casa fent alguna cosa de
Bricolatge o bé cosint algun botó o fent alguna
vora amb el Fil i l'agulla.
No podem oblidar tampoc, un raconet pels
entusiastes de les noves tecnologies amb l'Estudi
amb suport informàtic o Mecanografia amb
l'ordinador.
Finalment, els incondicionals, aquells nens i
nenes que volen encara reforçar o ampliar els seus
coneixements a l'Escola d'anglès o amb el Reforç
de matemàtiques.
Ja ho veuen!! Un munt d’activitats per escollir,
però sempre en un entorn d’escola i amb un
objectiu: trencar amb el dia a dia, gaudir i sobretot, aprendre coses noves i diferents (i tot dins
d’una mateixa escola).
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La Festa de les Àvies i els Avis

34

Les àvies i els avis que mantenen una bona
relació amb els néts els ajuden a créixer com a
persones, sobretot si saben donar-los amor.
Cada dia veiem més avis i àvies que treballen
de manera desinteressada i enriquidora. I la seva
ajuda és molt valuosa per a les famílies en la difícil conciliació de la vida laboral i familiar. “Als
carrers dels nostres pobles i ciutats i als mitjans de
transport, així com a les portes de les escoles,
veiem molts nens i nenes amb les seves carteres
escolars donant la mà a l' avi o a l' àvia”.
Que bonic és sentir una conversa entre un avi
i un nét a la sortida de l'escola per exemple.
Atendre les explicacions del nen sobre qualsevol
cosa que ha descobert aquell dia, fixar-se amb la
paciència amb què escolta l'avi, i si a més, un posa
atenció en els comentaris que li fa, valent-se de la
pròpia experiència, per ajudar-lo a entendre allò
que és nou per a ell, un hom resta bocabadat.
Ser avi és un gran do, i exercir d'avi, de ben
segur que dóna molta felicitat. Generalment, els
avis passen més temps amb els néts que el que
varen dedicar als seus fills, perquè ara disposen de
temps i abans havien d'estar pendents del treball i
de la casa. D'aquesta manera entre ambdós, s'estableix una relació especial d' estimació que enriqueix tant els uns com els altres. No hi ha dubte
que els millors substituts dels pares són uns avis
afectuosos, uns avis capaços de transmetre als néts
les seves vivències, les coses rebudes de la gent
gran i que tard o d'hora els hi deixaran empremta. Són “els millors cangurs”.
Ara bé, han de tenir molt clar quin és el seu
paper, han d'evitar voler fer de pares. Els pares són
la família directa i els primers responsables de l'e-

ducació dels seus fills i els avis han d'acceptar
aquesta norma, essencial per la bona harmonia de
les relacions entre ells.
Si bé és veritat que els pares han de passar el
màxim de temps amb els fills, compartint els treballs de l'escola, els llocs, explicant-los-hi coses de
l'avui i del demà, educant-los amb l'exemple,
també és veritat que els petits han de saber d'on
vénen i conèixer les arrels familiars, i això els ho
faciliten els avis, perquè són un pou d'experiència
quan parlen del seu temps, dels besavis, assegurant així el coneixement i el contacte amb les diferents generacions.
Tots els avis que mantenen una bona relació
amb els néts, els ajuden a créixer com a persones, sobretot si saben donar-los l'amor rebut
dels grans. Hi ha coses, com la manera de viure,
que s'aprenen a casa: estimar, perdonar, compartir, el valor de la família, la llibertat ...
La presència dels avis també és important perquè els petits aprenguin què significa ser “Fills” i
quan vegin els seus pares fer de fills, comprenguin
millor què és el respecte i l'agraïment.
Tota aquesta feina que fan té un premi: un
premi molt valuós que no és pagat amb diners i
que consisteix en “UN SOMRIURE, UNA
ABRAÇADA, UN PETÓ, UN ....”
Tots aquests valors són els que ens han portat a
homenatjar les àvies i avis dels nostres alumnes del
Roser, a dedicar-los una tarda a l'any, la del divendres 9 d' octubre.
Els néts els van voler recompensar la tasca
desinteressada i enriquidora, del dia a dia, amb un
bonic concert en el qual van interpretar i cantar
cançons d'ahir i d'avui com “La sardana de l'ave-
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llana”, “Arri arri tatanet”, “Volem pa amb oli”,
“Una plata d'enciam”... i que va fer emocionar
àvies i avis perquè eren cançons que ja havien cantat a la seva infantesa.
Posteriorment, el Patronat va voler obsequiar a
“l'àvia i l'avi de més edat”, el Sr. Joan Campañá
i Ros (avi de la Mariona, la Laia i la Júlia) i la
Sra. Mercè Gallart i Parcet (àvia de la Lara)
amb un foulard i un bastó. De la mateixa manera, no va voler treure mèrit a “l'àvia i l'avi més

jove”, la Sra. Rosa Roura i Prat (àvia de l’Anaïs)
i el Sr. Emilio Mora (avi de l’Aaron), amb un
moneder i un bastó de passeig.
La festa va concloure amb un berenar de germanor al Pati de Vidre de l’escola, servit pels
alumnes de 4t D’ESO.
Felicitats a totes les àvies i avis que van poder
assistir-hi i tant de bo puguem tornar a trobar-nos
tots plegats l’any vinent!
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Solució al concurs “D’on és
aquesta foto?” del número passat

La foto del concurs del número passat era el detall d'un dels suports del balcó de
la façana de Can Nis, al carrer de Núria número 2

Solució a
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema: Elements
Meteorològics - 2a part 36
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Bienvenido Míster “Marsal”!!!

Tot i aprofitant el títol d'aquesta coneguda
pel·lícula, vull començar aquest escrit donant la
benvinguda a l'Òscar Marsal, qui es fa càrrec, des
de l'inici d'aquesta temporada 2009-2010 de la
coordinació del futbol base. Creiem que hem
encertat en l'elecció de l'Òscar i que, a través de la
seva feina constant, i amb l'experiència que ja té i
ens aporta, aconseguirem una millora substancial
en la forma d'entendre el futbol base a casa nostra. Una millora que no la veurem sobtadament i
que serà fruit d'alguns anys, però que, de ben
segur, la veurem quan els nostres futbolistes del
futbol base vagin pujant cap a categories superiors, gràcies a la feina del coordinador, però
igualment d'important, a la feina de tots i cadascun dels entrenadors.
Equip a 2a!
Igualment, en un any de canvis, hem de donar
suport a l'equip que, aquest any, competirà a la
segona categoria territorial després del merescut
ascens aconseguit la temporada passada, esperant
que com a mínim, l'equip es pugui mantenir en
aquesta categoria. No cal dir que estem convençuts que tenim equip per a aconseguir-ho i, si
fins ara els resultats no ens han acompanyat
massa, sí que és de rebut dir que el joc ha estat bo

i que, per tant, i com passa sempre al futbol,
seguint així no pot passar res més que els resultats
ens comencin a acompanyar.
Presentació
El dia 4 d'octubre va tenir lloc la presentació de
tots els equips del Club de Futbol Sant Julià, amb
l'assistència d'un bon nombre de públic (pares,
mares, avis, àvies, germans i germanes, amics,
etc.), i amb la presència que agraïm d'en Joan
Rosell i de Maria del Carme Sala, alcalde i regidora d'Esports respectivament de l'Ajuntament
del nostre poble. Com a trets diferencials de temporades anteriors, esmentar la creació d'un equip
aleví-infantil de futbol femení i la incorporació als
actes de presentació de l'equip d'iniciació. A tots,
als nous equips i a tots els que ja hi havia, molta
sort!
Esperem que aquesta temporada 2009-2010
ens permeti gaudir, a tots plegats, d'aquest meravellós esport col·lectiu que en diuen futbol i que
tantes hores ens hi fa dedicar... totes elles dedicades de bon grat per part de tots.
Des del Club de Futbol Sant Julià volem desitjar a tots els vilatans i vilatanes unes molt bones
festes nadalenques i que l' Any Nou ens porti a
tots molta sort i salut!

37

Tripa 55

15/12/09

16:27

Página 36

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

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

Ausa
gel s.l.
Aliments congelats

RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA
38

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

Tripa 55

15/12/09

16:27

Página 37

Esports

Campió d'Espanya
de pesca!

Club Ciclista Calma
El proper dia 3 de gener de 2010, a les 9 del matí
a la zona esportiva, 1r Ciclocròs Copa Catalana
amb les categories: Elit, sub-23, fèmines, màster
30, 40 i 50, júnior i cadets.

Aficionat a la pesca des de petit, el pescador de
Sant Julià de Vilatorta, Jordi Serra Guiu, aconsegueix la medalla d'or al Campionat d'Espanya de
pesca en aigua dolça en la categoria sub-22 (de 18
a 21 anys). El Campionat es va celebrar al pantà
de la Vega del Jabalón a Ciudad Real, els dies 28,
29 i 30 d'agost d'aquest any, assolint així la primera divisió nacional espanyola que li dóna dret a
optar a la participació al mundial. Moltes felicitats!

David Boixeda i Pujols
Pilot de motocròs, i veí de Sant Julià de Vilatorta,
ha quedat enguany segon júnior del Campionat
d'Espanya i setè del mateix campionat amb la
categoria de MX2.

ANUNCIA’T A

iV latorta
arribem a cada casa
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ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

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

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

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

www: info@savvilaro.com

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

TREBALLS DE FUSTERIA

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

SERRALLERIA
MECÀNICA
JOAN TORRENTS

PERE SALA
Tel. 667 43 13 07
40
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Actes d’hivern
CELEBRACIÓ DE SANT JULIÀ
-Patró de la ParròquiaDiumenge, 10 de gener de 2010
• a les 12 del migdia, a l’església parroquial

OFICI
• a les 6 de la tarda, al Saló Catalunya

Concert amb la Big Band
Entrada lliure

Els diumenges
31 de gener, 7, 14, 21
i 28 de febrer de 2010
Cicle de
cinema
infantil i
familiar
Saló Catalunya 2010

31 de gener:
7 de febrer:
14 de febrer:
21 de febrer:
28 de febrer:

Ice Age 3
Up
G-Force
Vicky el viking
pel·lícula a confirmar

Preu de l’entrada: 4 euros per sessió - Les sessions començaran a 2/4 de 6 de la tarda

IV SALÓ DE NADAL
AL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL
Dies 28, 29 i 30 de desembre:
de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de 2 del migdia
i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda
Parc d'atraccions inflables:
Tobogan, Futbolí Humà, Pista americana, Boti-Boti, Brau mecànic
Ludoteca mòbil: Diversos jocs pels més petits, diversos tallers
41
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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 al major
de fruites
i verdures

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

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

fmolas@osonanet.com
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Actes de Nadal i Reis
Campanya Reis per
a tots els infants

Cavalcada
de Reis

Ja s'ha posat en marxa la campanya Reis per a tots els infants.
Aquesta campanya té per objectiu que tots els nens i nenes de fins
a 7 anys, empadronats al municipi, tinguin un present lliurat personalment pels Reis de l'Orient. L'acte tindrà lloc al Pavelló
esportiu municipal un cop finalitzada la Cavalcada de Reis del
dia 5 de gener. Per participar en la campanya, els pares han d'inscriure i recollir les butlletes dels seus fills a les oficines de
l'Ajuntament fins el dia 24 de desembre de 2009.

Els Reis de l'Orient arribaran amb les
seves carrosses i acompanyats per un
seguici de patges i una banda musical,
el proper dia 5 de gener del 2010 a les
7 de la tarda. La comitiva farà la seva
entrada a Sant Julià per la carretera de
Vilalleons. A l'ermita de Sant Roc,
portaran les seves ofrenes al pessebre
vivent muntat expressament per a l'ocasió. Després, al Pavelló esportiu
municipal saludaran a la gent i faran el
repartiment de joguines.

Recollida de
cartes per als
Reis de l’Orient
El Patge Reial recollirà les cartes dels nens i nenes dirigides als
Reis de l'Orient, el proper dia 1 de gener del 2010, a les 6 de la
tarda al Saló Catalunya.

Reclutament
de patges
per la
cavalcada
Tots els nois i noies que tinguin més de
10 anys i adults que vulguin participar
com a patges en la Cavalcada de Reis, es
poden apuntar a les oficines de
l'Ajuntament abans del dia 24 de
desembre.

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

XXVII Concurs
de Pessebres
Casolans
El Concurs de pessebres casolans arriba a la
28a edició. En aquest concurs hi poden participar tots els pessebres fets a casa. Un jurat els
visitarà durant les festes i tindrà en compte,
sobretot, que siguin construïts amb materials
tradicionals (molsa, suro, figures de fang, etc).
Els participants s'han d'inscriure a les oficines
de l'Ajuntament i seran obsequiats amb un
record commemoratiu.
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calçats iris
MERCÈ PALLICER LLOBET

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

2607116/GE
CEE
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RSI 2605445 - CAT

Ctra. Arbúcies, s/n
17405 ESPINELVES (Girona)
Tel. 93 884 81 93
Fax 93 884 81 16

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

E-10.12845/GE
CEE

RSIPAC 10-06087 / CAT

SERRADIS, S.L.
Ctra. Arbúcies, s/n
17405 ESPINELVES (Girona)
Tel. 93 884 81 00 - Fax 93 884 81 16

