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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 Festa Major - núm. 60
- s'acaba el dia 20 de maig.
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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
4

C/ Indústria, 17 - Políg. “La Quintana”
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Pasqua

Caramelles del Roser

Diumenge 24 d'abril - Pasqua Florida
Com cada any, el matí de Pasqua Florida, els
Caramellaires del Roser farem el nostre passeig
musical pels carrers de Sant Julià portant-vos la
nostra salutació de primavera.
Com ja és habitual, el cant pausat dels Goigs del
Roser, que és el que ens dóna sentit i ens connecta amb una tradició de més de quatre segles, alternarà amb una peça de rigorosa estrena. Aquest any

serà la composició “Som caramellaires”, amb
text de Xavier Pona i Casas i música de David
Rodríguez i Vila.
Així doncs, els Caramellaires del Roser sortirem
a les nou del matí i, amb un horari aproximat,
seguirem l'itinerari següent pels carrers del nucli
antic del nostre poble:

De 9.00 a 10.00 h:
Pl. de l'Ajuntament - C. de la Mercè - Pl. de Francesc Macià - C. de n'Anna Xica - C. del Montseny Pl. Major.
De 10.00 a 11.00 h:
C. del Rector Roca - C. de la Font - Av. de Sant Jordi - C. del Centre - C. de Coll de Romagats C. del Matagalls - C. de Puig-l’agulla
De 11.00 a 12.00 h:
Av. de Montserrat - C. de l’Albereda - C. de Núria - C. de Vilallonga - C. de Sant Roc
A les 12.45: Cantada a l'església parroquial
De 13.00 a 14.00 h:
C. de l'Església i cantada final a la Pl. de l'Ajuntament.
Bona Pasqua!
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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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Casa de la vila

Troballes arqueològiques
en les obres de l'Eix
Arran de l'excavació dels falsos túnels de Sant
Julià en les obres de l'eix Transversal de l'any
1993, es van realitzar prospeccions arqueològiques als camps propers a la masia El Casal, on
s’hi van trobar fragments de ceràmica feta a mà,
atribuïda al període calcolític bronze antic. Els
arqueòlegs van considerar que es tractava de
materials prehistòrics procedents d'un assentament desaparegut o bé situat en les proximitats.
En les obres del desdoblament de l'Eix, entre
els mesos d'agost i desembre de 2010, s'han
localitzat noves restes arqueològiques als camps

del Casal (jaciment arqueològic Bosc del Quer)
que trobareu descrites més endavant en un article del director de l'excavació.
La Direcció General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya va resoldre autoritzar la continuació de les obres, atès el baix
valor monumental de les estructures trobades.
Això no obstant, els treballs d'estudi i documentació continuaran en els propers mesos i
seran objecte d'exposició i publicació un cop
ultimats.

Inauguració de l'equipament
per a la gent gran
Després de gairebé un any d'obres realitzades per l'empresa
Construccions Ramon Compte, SL, sota la direcció d'obra
dels serveis tècnics municipals,
el passat dia 20 de març, a la
1 del migdia, vam fer la inauguració de l'equipament per a
la gent gran, format per dos
espais: un destinat a Casal d'a-

vis i l'altre, a Centre de dia. Hi
va haver prop de 200 persones
que van voler compartir el
començament d'aquest nou
espai: alguns eren regidors dels
pobles del voltant, antics presidents del casal d'avis, així com
també el mossèn, que en va fer
la benedicció.
El Casal d'avis, que ja està

en funcionament des de l'endemà mateix de la inauguració, continuarà oferint els
mateixos serveis i activitats que
en l'edifici vell, mentre que el
centre de dia, encara no està
obert al públic perquè s'estan
ultimant detalls.
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Poble

34a Trobada de Caramelles

El proper diumenge 1 de maig
es farà la 34a Trobada de
Caramelles que comptarà amb
colles d'arreu de Catalunya,
dividides en dues categories:
grans i infantil, i amb una participació màxima de 12 colles
grans i 5 colles infantils.

La diada començarà amb la
trobada de totes les colles i
acompanyants a la plaça de
l'Ajuntament, on se'ls oferirà
un esmorzar amb coca, xocolata
desfeta i vi bo. Les Caramelles
del Roser obriran el certamen i
tot seguit començaran les actua-

cions, donant per finalitzat l'acte un cop totes les colles hagin
fet la seva actuació.
A més del concurs de pintura ràpida, al llarg del matí es farà
la 6a Trobada de col·leccionistes
de plaques de cava, a la plaça de
l'Ajuntament.

20è Concurs de pintura ràpida

8

Com ja és tradicional, el diumenge després de
Pasqua, el mateix dia del Concurs de Caramelles,
enguany, el dia 1 de maig, se celebrarà el 20è
Concurs de pintura ràpida, convocat per l'Ajuntament i l'Escola municipal de dibuix i pintura,
amb l'assessorament del Grup de pintors “Tendències Art d'Osona”.
Aquest concurs obert a la participació de tots
els artistes, sense distinció d'edats ni categories,
començarà amb el segellat de les teles o suports, a
l'Aula de Cultura, de 8 a 10 del matí. Durant
aquest període hi haurà coca i xocolata per a tothom. Les obres hauran de ser presentades al
mateix lloc fins a 2/4 de 2 del migdia.
A la tarda, després del veredicte del jurat, es
farà el lliurament de premis i les obres no premiades es posaran a la venda al preu que fixi el seu
autor, quedant exposades des de 2/4 de 7 de la

tarda a 2/4 de 9 del vespre.
Com cada any hi haurà cinc premis de la categoria d'adults, a més del premi especial a la innovació artística, incorporat l'any passat.
El primer i segon premi en la categoria juvenil
seran patrocinats per la firma comercial “Pintur” i
consistiran en un lot de pintures, igualment que
en la de categoria infantil, en modalitats A, B i C
(segons edats). A més dels premis, tots els participants juvenils i infantils tindran un lot d'obsequis
gentilesa de “La Caixa” i “Unnim”.
Aquest concurs de pintura ràpida, al llarg de
tots aquests anys que s'ha anat celebrant, ha
adquirit un bon prestigi entre els diversos concursos que es fan a Catalunya, i això fa que vinguin
pintors d'arreu del país, de tal manera que la nostra pinacoteca municipal ha anat creixent amb un
contingut d'obres de diferents pintors i estils.
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Poble

28a Caminada popular de les Guilleries

La 28a Caminada popular de Les Guilleries es farà el proper
diumenge 15 de maig. En aquests moments s'està dissenyant

el recorregut que serà d'entre 17 i
20 quilòmetres i comptarà, com
en totes les edicions, amb algun
tram que no s'ha fet en cap caminada. El punt de sortida i arribada serà el parc de les Set Fonts on
hi haurà la taula d'inscripcions.
Al llarg del seu trajecte s'establiran diversos punts de control i
avituallament i tots els participants seran obsequiats amb una
peça de la nova col·lecció. Us
recomanem aquesta petita aventura que es pot fer amb la família,
amics, sols... com vulgueu, i gaudir dels magnífics paratges i vistes
de la nostra rodalia.

Homenatge a la vellesa
El proper diumenge 19 de juny se
celebrarà el XIV Homenatge a la
Vellesa. Aquest any comptarem amb
l'actuació del grup de teatre “La
Trebinella” de Perafita que representarà dues obres curtes de Txèkhov
de caire còmic. En una d'aquestes
obres hi actuarà el vilatortí Josep
Molist (en Joanic) que ja ha actuat
en altres obres del grup de Sant
Julià, Vilatorta Teatre.
La festa començarà al matí amb
la benvinguda als homenatjats; després, els qui ho desitgin, podran
assistir a la missa de la parròquia i
posteriorment, el dinar al Saló
Catalunya, servit per Ca la Manyana. Un cop acabat el dinar tindrà
lloc la primera representació. Tot
seguit, el repartiment de regals als
avis homenatjats i per finalitzar la
darrera obra de teatre.
A partir de les 4 de la tarda, es
permetrà l'entrada dels qui desitgin
veure les dues representacions des de
les butaques de les llotges del Saló.
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Poble

Agrupació familiar de Sant Julià
Cada vegada que surt un número de la revista Vilatorta us
expliquem les novetats que han
succeït en el període que va
d'una revista a l'altra i moltes
vegades no coincideix amb els
moments de més novetats, ja
que com sabeu la nostra associació es regeix a base d'acords en
junta general i aquesta segons
estatuts es produeix entre juny i

setembre. Per tant, les grans
notícies les tenim a l'estiu i no
les podem comunicar fins a la
revista de Nadal. Bé, però, encara que no sigui una gran notícia,
volem notificar als nostres associats que comencem l'any fent
un servei sense passar càrrec al
banc, uns pensaran que no és
una gran notícia però en temps
de crisis poder lliurar-se d'un

pagament encara que sigui
petit, ajuda. I així ho seguirem
fent cada vegada que l’economia ens ho permeti i la bona
gent ens ajudi.
Per més informació podeu
enviar un e-mail a:
associaciofamiliar@gmail.com o
bé telefonant al senyor Jordi
Johé al telèfon 93 812 20 40.
La Junta

Acapte de l'Associació Osona
contra el càncer
Durant l'any 2010 l'Associació d'Osona contra el Càncer de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons va recollir un total de 2.088,14 euros. Des de l'Associació volem agrair les vostres aportacions. Gràcies a tots!
Associació Osona contra el càncer de Sant Julià de Vilatorta

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 Festa Major 2011,
núm. 60, s’acaba el dia 20 de maig. Les col·laboracions les podeu enviar
per correu electrònic a l’adreça godayolsr@diba.cat o les podeu
fer arribar, en format digital, a les oficines de l’Ajuntament.

La revista Vilatorta posa
l'espai Poble a disposició
de tothom qui 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: godayolsr@diba.cat
10
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Poble - Opinió
Pau! Vull pensar que va ser un lamentable accident el que et va robar la vida que tenies al
davant, però sí sé, i no ho puc entendre, perquè et roben les flors que els teus amics et porten?
Cada vegada més, tropa d'imbècils! Patètic!
Maria Teresa Soler Ribera

El massatge com a eina de benestar
El massatge és tan antic com el món, és l'experiència del tacte. Moltes vegades, sense
adonar-nos-en, l'utilitzem de manera instintiva: només hem d'observar què fem quan ens
donem un cop. La resposta és clara per a tothom, acariciem la zona adolorida per tal d'alleugerir-ne el dolor.
El massatge actua a diferents nivells:
- Físic: sobre la pell, la circulació, relaxant la
musculatura del cos i fins i tot té una
certa incidència sobre els ossos.
- Psicològic i emocional: al rebre un massatge, el cos comença a fabricar unes
substàncies anomades endorfines, també
conegudes amb el nom de “les hormones
de la felicitat”, és per això que gaudim
d'una gran sensació de benestar.
- Energètic: Ja sabem que en el cos existeixen uns canals anomenats “nadis” a través
dels quals circula l'energia vital de cada

Agenda
de les

-

principals
-

activitats

-

de la

-

primavera

-

individu. Alguns massatges són capaços
de desbloquejar determinats punts per
on aquesta energia es queda estancada,
permetent que flueixi de manera natural.
Per gaudir d'una bona salut és important
entendre el cos com un “tot inseparable”:
FÍSIC, MENTAL I ENERGÈTIC, i ja hem vist
que el massatge ens pot ajudar a mantenir
aquests aspectes en millors condicions.
Al nostre centre t'oferim diverses tècniques de massatge: quiromassatge, drenatge
limfàtic, reflexologia, massatge relaxant californià, massatge ayurveda…
Per acabar, m'agradaria afegir la meva pròpia definició de massatge:
“EL MASSATGE ÉS L'ART UNIVERSAL QUE
ENS PERMET COMUNICAR-NOS UTILITZANT EL TACTE COM A EINA I ESCOLTANT EL COR COM UN MESTRE”.
Lídia Arimany i Ferrer (massatgista)

Festa local -Dijous Sant. Dijous 21 d'abril
Diada de Sant Jordi. Dissabte 23 d'abril
Cantada de Caramelles. Diumenge 24 d'abril
Aplec de Puig-l'agulla. Dilluns 25 d'abril
34a Trobada de Caramelles. 20è Concurs de
pintura ràpida. 7a Trobada de col·leccionistes de
plaques de cava. Diumenge 1 de maig
XXVIII Caminada popular de les Guilleries.
Diumenge 15 de maig
3a Fira de ceràmica El Tupí.
Dissabte 28 i diumenge 29 de maig
7a BTT les Guilleries. Diumenge 5 de juny
XV Homenatge a la vellesa.
Diumenge 19 de juny
Focs de Sant Joan. Dijous 23 de juny
11
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PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal
Li oferim tot tipus de Serveis Immobiliaris
• Venda o lloguer d’immobles
• Taxació o valoració real
• Assessorament en inversions
• Gestió de comunitat de propietaris (Per un
cost mínim tindrà la seva comunitat ben gestionada i al corrent de cobrament).
• Assegurances
A la nostra oficina trobarà l’assessorament
que busca. Amb experiència i professionalitat demostrables.

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

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

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

fmolas@osonanet.com
12
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Articles d’opinió
Des d'aquest mitjà de comunicació local, vull
adreçar-me a tots els vilatans i vilatanes per
comunicar-vos que a les properes eleccions del
22 de maig, no encapçalaré la llista de CIU,
després de quasi vint anys de dedicació al meu
poble, he decidit que ja és hora de deixar el
càrrec que vosaltres m'heu confiat sempre des
de l'any 1995 i donar pas a altres persones, que
agafin el relleu. Sempre queden coses pendents
i idees que es queden al calaix, però crec que un
no es pot perpetuar en el càrrec i també, com
no, la vida dóna moltes voltes i crec que també
em mereixo un descans.
He estat setze anys a l’alcaldia treballant amb
il·lusió i dedicant-me a treballar pel meu poble
amb la màxima intensitat, rigor i honestedat.
Han estat setze anys, que com tots heu pogut
veure, hem donat al nostre poble un gir important, dotant-li tots els equipaments necessaris
per poder oferir als nostres ciutadans uns serveis
de qualitat com: l'escola, el pavelló, la llar d'infants, l'ajuntament, el camp de futbol, la urbanització de carrers i places i la zona industrial.
Aquests són els exemples més significatius, però
ni ha molts d'altres que potser no es palpen tant
i són igualment importants: el nou pla general,
les dues màquines escombradores, furgonetes,
un camió, etc. Així com també modificacions
en el serveis aigua, d'enllumenat, l'ampliació
del cementiri municipal i accessos i moltes d'altres, però no em vull allargar més.
Tot això ha estat possible per diferents raons.
Com deia abans, és fruit d'una etapa de treball
i dedicació però no només de l'alcalde, sinó de
totes les persones que durant aquests anys han
col·laborat amb mi i a les quals vull agrair una
vegada més el que sempre hagin estat al meu
costat recolzant les meves idees i aportant les
seves en benefici de Sant Julià: des de tots els
regidors que durant aquests anys han passat per
l'ajuntament, com tots els companys que han
format part de les llistes que hem presentat
durant aquestes quatre legislatures, a tot el personal administratiu, tècnic i personal de la brigada, a tots i totes les persones que han
col·laborat en els actes que organitza
l'Ajuntament: la caminada, la Festa Major, la
Trobada de Caramelles, etc. A tots els vull agrair

la seva col·laboració i, el que és més important,
el respecte que sempre he rebut de tots ells.
Seria d'il·lús no reconèixer que també algunes vegades haurem fet coses que no us hauran
agradat o no hem fet com vosaltres esperàveu,
en som conscients, però us puc dir, que mai
hem fet res premeditadament, sinó tot el contrari, sempre, equivocadament o no, hem intentat fer totes les actuacions en benefici de la
comunitat.
La candidatura de Convergència i Unió de
les properes eleccions municipals està encapçalada per en Feliu Puigbó que ha estat durant
aquest setze anys persona de la meva confiança
i que en alguns moments m'ha substituït com
alcalde. És una llista amb gent que han estat
regidors amb mi i gent nova que aportarà idees
noves. Crec que en aquets anys que vénen, que
no seran fàcils, ells millor que ningú sabran
mantenir i millorar la feina que hem fet.
A partir del mes de juny, em prendré un descans i vull dedicar-me al meu treball que mai he
deixat i a la família, però sempre d'una manera
o altra continuaré treballant perquè Sant Julià
segueixi avançant dia a dia.
Joan Rosell i Ballús
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Articles d’opinió

Presentació de la candidatura de
Convergència i Unió a
Sant Julià de Vilatorta

14

El passat diumenge 3 d'abril, al Saló Catalunya
de Sant Julià de Vilatorta, va tenir lloc la presentació de la candidatura de CIU per a les properes eleccions del 22 de maig, davant d'unes
200 persones.
Va obrir l'acte l'actual alcalde Joan Rosell,
que ha encapçalat la llista els darrers 16 anys,
fent resum de les actuacions portades a terme en
aquest període, per acabar comunicant la seva
decisió de no anar a la candidatura en aquesta
ocasió i donant el relleu a en Feliu Puigbò que
encapçalarà una llista de 21 persones.
Es va projectar un vídeo de presentació de la
candidatura, elaborat per en Joan Soler membre
del grup i, seguidament, va prendre la paraula el
cap de llista, en Feliu Puigbò que, després d'agrair a Joan Rosell la tasca feta i el seu suport a
la seva llista, va presentar la candidatura formada per un grup de persones, algunes ja a l'actual
equip de govern i la majoria de nova incorporació, provinents de diferents entitats i àmbits del
poble. Puigbò va ressaltar que tot i haver-hi la
majoria de persones independents, la llista és
encapçalada per les sigles de CIU “no hem canviat de nom, no ens hem d'amagar de res, ni
volem confondre ningú, és una fórmula que
sempre ha funcionat i no cal canviar-la”.
Va continuar explicant els lemes de la campanya “Relleu amb futur” i “Som un equip”,
des de la valoració de la feina ben feta i de la
suma d'idees d'uns i altres, posant l'èmfasi en la
il·lusió i les ganes de tots per al nou projecte,
sent conscients de les limitacions que comportarà la situació econòmica del moment, però
pensant en positiu i preparats i decidits a treballar per al poble, continuant la feina ben feta i
encetant nous projectes per als pròxims quatre
anys.
“Som un equip que compartim l'objectiu de
treballar per a Sant Julià i Vilalleons, des de
l'Ajuntament, per a tots els vilatans sense distinció i aquesta idea de participació la volem fer

arribar a tothom”.
En acabar la seva intervenció va passar la
paraula per presentar-se, a quatre membres del
grup: Emili Salgado va fer-ho en nom del col·lectiu de la gent gran; Agnès Verdaguer va ressaltar
l'esperit vilatortí dels nouvinguts; Jaume Miravet
va posar de manifest la gran representativitat del
grup i els provats mèrits en el treball del dia a dia
i any rere any. I, per acabar, el jove Marc
Vilarrasa, va refermar la seva aposta per aquest
equip i la importància d'incorporar-hi jovent.
Amb un sentit “Relleu de futur” i un crit de
“Visca Sant Julià i Vilalleons!”, va posar fi a les
presentacions individuals.
La projecció per segona vegada del vídeo promocional va precedir la presentació de tot l'equip, integrat per Francesc Xavier Bulló, Roser
Codinach, Pere Coma, Joan Farrés, Anna
Garcia, Salvador Gilabert, Jaume Miravet,
Gemma Molist, Joan Morera, Antoni Pérez,
Feliu Puigbò, Pilar Riera, Anna Maria Rifà,
Maria Carme Sala, Miquel Sala, Emili Salgado,
Lluís Solanas, Joan Soler, Agnès Verdaguer, Joan
Vila i Marc Vilarrasa.
Per tancar l'acte es va passar a compartir un
aperitiu amb els assistents, a l'exterior del Saló,
mentre els membres de l'equip conversaven
amb els assistents, responent a les seves preguntes i recollint els seus suggeriments.
Grup municipal de CIU
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Articles d’opinó
El passat 12 de març es va presentar a Sant
Julià la candidatura per les properes eleccions
municipals “Acord per Vilatorta i Vilalleons”.
Aquesta nova formació aglutina gent de diferents sensibilitats, units per un objectiu comú:
el de treballar pel nostre poble des de l'Ajuntament, amb la convicció que cal un consistori
fort per afrontar els reptes de futur del nostre
poble. I ho fa amb la unió com a punt de partida, perquè sota Acord per Vilatorta i Vilalleons
s'uneixen els grups d'Esquerra i d'Independents
de Sant Julià, que sumen cinc regidors dins
l'Ajuntament actual. La candidatura també
incorpora cares noves, que no estaven en cap
d'aquestes formacions i que anirem coneixent a
mesura que avanci la cursa electoral. Durant
l'acte de presentació, que va tenir lloc al Saló
Catalunya i fou conduït per Oriol Chumillas,
van intervenir Jaume Vilella i Josep Company,
tots dos són regidors actualment. També ho va
fer Joan Carles Rodríguez, que serà l'alcaldable
d'Acord per Vilatorta i Vilalleons. Rodríguez va
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destacar que “aquesta no és una unió de partits,
sinó de persones” i que calia ser conscients “de
la responsabilitat que significa governar
l'Ajuntament de Sant Julià”, fent èmfasi en què
davant la situació econòmica actual cal primar
una bona gestió.
Aquesta agrupació ja ha obert vies per poder
recollir totes les suggerències dels veïns: el
correu electrònic preparats@acordvilatortaivilalleons.cat i la pàgina web www.avv.cat, on es pot
fer un seguiment detallat de tota l'activitat d'aquest grup.

El logotip d'Acord per
Vilatorta i Vilalleons

3r concurs de ceràmica
i terrissa “MEMORIAL
JOAN CAPDEVILA”

Conferències, projeccions, tallers i activitats complementàries
15
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Meteorologia

Reformes a l'observatori 01.01.2011

Pere Verdaguer, el campaner de Vilalleons que es cuida del pluviòmetre
Durant el 2010 l'observatori modern s'ha sotmès a
un procés de reformes de poca importància però que
milloren la qualitat de què ja gaudia l'estació. Amb
aquests canvis, Meteovilatorta consolida l'observatori automàtic que ja era un referent meteorològic al
nostre país i es continua mantenint en la primera
línia dels observatoris més moderns i fiables.
En primer terme, durant aquest any s'han fet tasques de manteniment del tancat on s'ubica l'instrumental. S'ha pintat la garita de fusta que allotja els
sensors i termòmetres i també s'han posat uns peus
d'acer inoxidable més resistents que els antics, que
eren de fusta.
Igualment, s'ha reforçat la base del pluviòmetre
per fer-lo més estable i menys sensible al vent. I
també s'han instal·lat alguns aparells com termòmetres analògics i un pluviòmetre homologat per poder
comparar aquestes dades amb les dels instruments
digitals.
D'altra banda, també hem de fer referència a una
millora respecte a la webcam situada a la teulada del
carrer del Centre de la nostra població. En aquest
cas s'ha canviat totalment la torreta metàl·lica que
16

sostenia tot l'entramat d'antenes, així com de la
webcam. Amb aquesta base nova s'ha instal·lat la
càmera dins d'una carcassa amb calefacció i amb un
motor que permet orientar-la en funció de les
necessitats o interessos meteorològics.
Properament, també s'inaugurarà un nou pluviòmetre a l'observatori pluviomètric de Vilalleons,
on es recullen les dades gràcies a la feina i a la
col·laboració de Pere Verdaguer.
Aquestes millores s'han portat a terme gràcies a
la col·laboració d'Amblas 2006 SL, pel que fa a les
reformes d'obra, i de Pintura Jesús Solà, professionals de Sant Julià que han prestat la seva col·laboració de forma altruista per a l'observatori. Moltes
gràcies a tots ells.
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Quadres comparatius de les dades meteorològiques de l’any 1935 amb les de l’any 2010
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nstal.lacions Rosell S.L.
C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95
SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

Lídia

estètica - massatges - teràpies
Tot tipus de tractaments estètics
facials i corporals.
Especialitat en: quiromassatge,
drenatge limfàtic, reflexologia…
Reiki, numerologia tàntrica
Envia'ns un correu a lidterapies@gmail.com
C. de Núria, 1 - 08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 83 70 - 629 54 47 10
lidterapies@gmail.com

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

C. Centre, 1 - T 93 888 70 05 - F 93 888 78 02 - 08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Memòria històrica

Imatges d'arxiu per a la
memòria històrica (1)

20

De tant en tant,
algú fa donació a
l'Arxiu Municipal
d'algun document
d'interès per a la recuperació de la
memòria històrica
del nostre poble.
Una família vilatortina ho ha fet
amb el lliurament
d'un bloc de postals antigues de
Sant Julià, que
podem situar com
a fetes dins el primer quart del
proppassat segle.
Es tracta d'un
quadern de format
horitzontal de 14 x
9cm, originàriament amb 20 postals -ara només
n'hi ha 16- obra
fotogràfica, impresa en blau marí,
del parisenc Lucien
Roisin
Besnard
(1884-1943), amic
dels germans Lumière, i editada pel
botiguer de comestibles Josep Carrera, de Sant Julià.
Pel que fa al
fotògraf Roisin, cal dir que va venir a viure a
Barcelona l'any 1897, contractat per Àngel
Toldrà Viazo, i es dedicà al negoci de les postals,
un treball renaixent i de futur després que s'hagués inventat la fotografia cent anys abans.
Roisin regentà la botiga “La Casa de la Postal” a
la Rambla de Santa Mònica, de Barcelona.
Després de la seva mort, la seva família va continuar el negoci fins l'any 1962.
Es calcula que la col·lecció fotogràfica del

francès Roisin s'acosta a les 48.000 imatges de
tot arreu de l'estat espanyol amb un seguiment
exhaustiu de ciutats i pobles, panoràmiques i
paisatges, fotografia artística i arquitectònica,
reportatges de diferents entitats, fotografia
etnogràfica... dins un període que abasta des de
principis del segle XX fins el 1950. Cal dir que,
com a fotògraf comercial i editor, en moltes
ocasions Lucien Roisin va utilitzar imatges preses per altres fotògrafs. Part del fons documen-
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Memòria històrica
Torre Santa Margarida; entrada al
poble i torres; vila
Julià - Torre Madirolas; Hotel Pizà;
plaça Puig i Cunyer; casa rectoral i
plaça del poble; passeig de les fonts; les
fonts del poble; font
de Sant Fèlix; xalet
Sant Fèlix; Casa
consistorial i escoles; carretera de
Vilalleons i runes
del castell; vista
parcial del poble;
col·legi dels orfes
pobres; Manso Cànoves; llac i parc de
Cànoves.

tal d'aquest fotògraf es conserva a l'Institut
d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. L'any
2009, Viena Edicions publicà el llibre de l'historiador i periodista Daniel Venteo La Barcelona de Roisin: Fotografies inèdites 1897-1936,
on el fotògraf reflecteix la Barcelona que va
conèìxer.
Pel que fa al bloc de postals que ha rebut
l'Arxiu cal dir que es tracta de 16 vistes de diferents indrets de Sant Julià que deixen constància del seu interès històric, arquitectònic, paisatgístic... Sempre identificades amb el nom de
la vila i el nom concret de l'espai fotografiat.
Heus aquí les llegendes de les postals:

Fent volar la nostra imaginació, ens
podem preguntar a
quants llocs hauran
viatjat
aquestes
postals donant a
conèixer el nostre
poble.
Ens complau descobrir que aquest
creador i difusor
màgic de postals
que fou Roisin, conegut com “el fotógrafo catalán” quan viatjava per Espanya, ha
estat una figura clau de la història de la fotografia a Catalunya. Les fotografies que féu del nostre poble són una petitíssima mostra d'aquesta
seva contribució alhora que ens ajuden a recuperar una part de la nostra memòria gràfica
històrica. Benvingudes siguin a l'Arxiu!
Qualsevol altra documentació també serà
ben rebuda i en deixarem constància.

Francesc Orenes i Navarro
Encarregat de l'Arxiu Històric Municipal
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Troballa arqueològica

El “Bosc
del Quer”,
un jaciment
arqueològic
singular
A l'est de Sant Julià de Vilatorta,
sobre la carretera que creua l'eix
Transversal, en direcció a Vilalleons,
un equip d'arqueòlegs han fet sortir a la llum
les restes més antigues dels habitants del municipi durant la prehistòria. Aquest jaciment
arqueològic excepcional també conté les
evidències de la vida dels nostres avantpassats
en un període fosc de la història, a mig camí
entre el món romà i l'època medieval.

22

Tot un descobriment
Respecte a la troballa prehistòrica, estem
davant d'un cas únic a la comarca, tant per les
restes materials recuperades (fragments de vaixella, en la seva majoria, per cuinar, menjar o
emmagatzemar aliments o líquids) com per les
estructures localitzades. Aquestes corresponen
a antigues cabanes, llars de foc, empallissades i
coberts, entre d'altres. També són destacables
els dos enterraments trobats.
De l'època de l'antiguitat tardana, entre els
segles VII i IX, hem identificat i excavat un
important nombre de sitges, més de 300, sense
que haguem pogut localitzar el poblat dels seus
constructors. Al seu interior també s'han recuperat moltes restes de vaixella, així com altres
elements i estris de la vida quotidiana dels seus
habitants.
L'indret escollit per aquests antics pobladors no va ser casual. Situat en un petit pendent que limita la rica plana de Vic amb l'inici de la serralada de les Guilleries, la seva orografia li atorga un caràcter estratègic. Controla
la plana, on se situarien els camps de conreu i
on pasturarien els animals per caçar i la mun-

tanya, amb tots els recursos que oferiria, a més
de la presència de l'aigua, en forma de rieres i
rierols. Ben probablement, aquests van ser els
factors fonamentals que expliquen la utilització d'aquest espai per dues comunitats humanes tan allunyades en el temps.
Els primers pobladors
La part prehistòrica del jaciment no és
homogènia. Així, hem localitzat traces de tres
moments diferenciats: Un primer grup molt
minoritari d'estructures del període neolític els primers agricultors i ramaders (3000 - 2200
aC)- que són sitges per emmagatzemar el gra
de les collites, acompanyades de restes de vaixella. Un segon grup, el més ric en restes i de
major importància, correspon al període calcolític (2200 - 1900 aC). D'aquest grup humà,
hereu de les primerenques comunitats que
feien servir l’agricultura i la ramaderia com a
forma de viure, l’hem localitzat les restes del
seu poblat. Corresponen als anomenats per la
literatura científica, fons de cabana, depressions el·líptiques al terra sobre les quals se
situaven construccions en materials peribles
dels quals no ens n’ha quedat cap constància.
Al seu interior, els materials arqueològics recuperats i la presència d'empremtes de cremat a
la seva base que corresponen a fogars, ens parlen de llocs per dormir o aixoplugar-se. S'han
pogut localitzar i excavar un total de tres fons
de cabana que suposen la major concentració
d'aquest tipus d'estructures a tota la comarca.
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Troballa arqueològica
de foc localitzades. Algunes, com ja
hem indicat, s'han trobat a l'interior
de les cabanes i d'altres entre els
espais compresos entre elles. Són de
característiques diferents, fet que ens
indica que van tenir usos diversos i
específics, per escalfar, per cuinar...

Associat amb aquestes cabanes es disposa un
enorme conjunt de forats de pal -prop de 200.
Són petites depressions en el terreny que feien
de suport per a la col·locació de pilars i troncs
de fusta per estructures o tancament d'espais.
Aquesta gran concentració de forats de pal no
té cap paral·lelisme amb cap altre lloc de la
geografia catalana, fet que dóna una especial
singularitat i rellevància al jaciment del Bosc
del Quer.
Aquest moment també és característic per
un tipus de vaixella, anomenada “campaniforme”, amb decoració en formes geomètriques.
Si bé es cert que aquest tipus de ceràmica ha
aparegut anteriorment en altres jaciments de la
comarca, el fet excepcional és el gran nombre
de restes recuperades al Bosc del Quer.
Restes humanes al jaciment
Un darrer moment d'ocupació prehistòrica
del jaciment és el període del bronze final
(1200 - 800 aC). Com s’esdevé en els
moments anteriors, aquest està representat per
diverses estructures d'emmagatzematge i per
un conjunt de materials arqueològics característics d'aquest moment històric. Cal destacar
d'aquesta fase la presència de dos enterraments. Un d'ells s'ha trobat en bon estat de
conservació, amb tot el cos sencer, exceptuant
part del crani, situat en una tomba excavada al
subsòl i probablement coberta al seu moment
amb lloses i pedres.
Menció a part són els diversos fogars i llars

A l'antiguitat tardana
El període comprès entre la caiguda de l'imperi romà i l'època
medieval és poc conegut per la
comunitat científica, tot i els avenços
en els darrers anys. Al Bosc del Quer
hem pogut identificar una part d'aquest passat poc estudiat. En aquest cas no
tenim ni restes de cases, ni llars de foc, ni
forats de pal. Són en la seva totalitat sitges i
retalls al terreny. Però el sorprenent és la seva
gran densitat. Aquestes estructures van ser utilitzades en un primer moment com a lloc per
emmagatzemar el gra de les collites. Un cop
exhaurida la seva vida útil es feien servir com a
abocador. Aquest fet permet recuperar restes
de la vida dels seus constructors: vaixella,
pedres per moldre el gra, part de cases o construccions i fragments d’eines i utensilis, que
corresponen a un important centre de producció agrícola.
Així doncs, el jaciment arqueològic del Bosc
del Quer ha de convertir-se en un referent per
a l'estudi d'aquests dos períodes de la nostra
història un cop analitzats els materials i la
informació recuperada durant la campanya
d'excavació. I no tan sols a nivell de la comarca, sinó per al conjunt del país.
Aquests treballs han estat realitzats amb
motiu de les obres de desdoblament de la
carretera C25 (eix Transversal), duts a terme
per l'empresa constructora COPISA i promoguts per l'empresa pública GISA. La intervenció arqueològica va ser portada a terme per
l'empresa Actium Patrimoni Cultural, durant
els mesos d'agost a desembre de 2010.
Òscar de Castro López
Director de l'excavació al Bosc del Quer
Actium Patrimoni Cultural, SL
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Per Concep Tort

Pobles d'Osona 1a
part
Alpens
Balenyà
Calldetenes
Centelles
Collsuspina
El Brull
Folgueroles
Gurb

Lluçà
Malla
Manlleu
Masies Roda
Masies Voltregà
Montesquiu
Muntanyola
Oristà

Nou Concurs “Ho saps?”
1- Quantes cares té l'antic escorxador del poble situat al parc de les Set Fonts?
2- A quina tradició vilatortina està dedicat el monument de la plaça de l'Ajuntament?
3- Quina ermita es troba a Puigsech?
4- Quin nom té el grup de teatre del poble?
5- Quina és la peça més genuïna de la terrissa vilatortina?
Si responeu correctament les 5 respostes podeu guanyar una MONA DE PASQUA.
Podeu deixar la resposta a la bústia de l'Ajuntament, fins a les 3 de la tarda del dimarts 19 d’abril. Si
no voleu retallar la revista podeu fer-ne una fotocòpia o apuntar les dades en un full a part.
Entre tots els encertants se sortejarà una Mona de Pasqua per gentilesa de la Pastisseria
Crossandra.
El sorteig es farà el matí del dia 19 d’abril, a les oficines de l'Ajuntament.
Butlleta per a participar al concurs


Respostes a les preguntes del concurs “Ho saps?” de la revista Vilatorta Pasqua 2011
1.
2.
3.
4.
5.

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

Dades del concursant:
Nom i cognoms ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Edat ……………………………
Adreça…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telèfon …………………..…………………
24
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Fem memòria

Història d'un plat i d'un terrisser empipat
- Hola, Bon dia! Que hi ha el teu home?
- No, ara no hi és.
- Doncs podries donar-li això de part
meva? Ell ja sabrà de què va. Ah! I
digues-li que com aquest, en
corren uns quants pel poble.
- Molt bé, no pateixis ja li ho
diré. Adéu, adéu.
Aquesta és, si fa no fa, la conversa que va tenir (segons
m'han explicat) en Julià Soler i la dona de l'alcalde fa
una pila d'anys.
En Julià Soler era tot un
personatge (segons m'han explicat): era fill de can Tomàs
de plaça, terrisser i fill de terrisser. Es veu que per aquells anys
va tenir un estira-i-arronsa amb el
secretari de l'Ajuntament; jo, no sé el
fons de la qüestió, i tampoc no sé si
tenia o no la raó, però el cert és que el varen
fer “passar pel tubo”. En Julià, en senyal de protesta, es posà mans a la feina i en varen sortir uns
plats que eren cada un una obra d'art. Fixeu-vos
en l'escrit del plat “Leer, Jo conec un secretari
que's un gran estrafalari” i si teniu curiositat per
saber més de la paraula “estrafalari” consulteu al
diccionari.
En Julià també era un músic, essent un deixeble molt avantatjat del doctor Anglada. Tocava el

violí i el fiscorn, aquest últim amb tant d'encert
que es va guanyar el sobrenom de “el pajarito” pels
refilets que en feia sortir de dit instrument.
Un altre dia pot ser que en parlem més d'en
Julià, però per avui ja en tenim prou.
Dolors Blanch

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
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

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

Ausa
gel s.l.
Aliments congelats

RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA
26

Distribuïdors de:

-

Gelats
Congelats
Postres
Marisc viu

Av. Ntra. Sra. de Montserrat, 34 B
Tel. 93 888 70 90 - Fax 93 888 81 36
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Casal d’avis

Notícies Casal municipal d'avis
“Font Noguera”
Durant aquest primer trimestre a l’espera del
nou Casal, hem fet alguns canvis del calendari,
previstos durant el mes de novembre de l’any passat, per confeccionar el calendari del poble. El
motiu d'aquests ha estat, al conèixer la data de la
inauguració del nou Casal.
Un cop que ja tenim la data del 20 de març,
podem donar les noves dates dels actes previstos,
fins al mes de juny:
- 20 de març, inauguració nou Casal “Font
Noguera”
- 3 d'abril, festa del porc, amb tastet del mateix
- 1 de maig, trobada dels 5 Casals a Folgueroles
- 8 de maig, festa diada del soci
- del 9 al 15 de juny, viatge a Galícia
- 24 de juny, revetlla de Sant Joan
El dia 25 de febrer i a l'Aula de Cultura es va
celebrar l’Assemblea ordinària de socis, amb una
participació rècord, de 110 persones.
A la mateixa i com de costum últimament,
L'alcalde el Sr. Joan Rosell ens va acompanyar
durant l'Assemblea, i va dirigir unes paraules de
salutació i d'informació, de les situacions de les
obres i entrebancs que ha posat L’Administració
anterior per firmar el conveni del Centre de dia,
quan ja havia firmat convenis del mateix tipus
d'altres sense tenir ni les obres començades.
L'Assemblea va discórrer amb tranquil·litat, i
es van aprovar per la totalitat del Socis, la lectura

de l’Acta anterior i l'estat de comptes del 2010,
així com la renovació de la Junta actual.
El dia 3 de març, vàrem celebrar la festa del
dijous gras al Casal, amb la tradicional truita, i
botifarra d'ou, aquesta festa va ser la darrera que
hem celebrat al vell Casal.
Estem preparant un tríptic amb les activitats
que ja desenvolupem al Casal, i les noves que
farem a partir de l'abril, sempre tenint en compte
la participació de la majoria dels Socis, que en
definitiva es per això que s'ha fet un Casal, amb
unes instal·lacions per gaudir-ne tots.
És per nosaltres una satisfacció veure que persones del poble ja col·laboren amb algunes donacions pel nou casal: com el grup municipal de
CIU, amb una part de la compra del billar; el senyor Llorenç Soler amb un Home cinema; el senyor Emili Salgado amb un equip complert d'ordinador i un telèfon fax i per part del senyor Joan
Morera, el fuster, una planta decorativa.
És per això que des d’aquestes línies, demanem
a tots la col·laboració i integració, als esdeveniments que us presentarem, com ioga, podòleg,
massatges, billar, concerts, cinema, jocs de cartes,
escacs, dòmino, bingo, cursets i viatges excursions
d'un dia, i 2 viatges a l’any per primavera i tardor
(el de la primavera d’enguany a Galícia, en queden poques places).
La Junta
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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
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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

calçats iris
MERCÈ PALLICER LLOBET

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
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Vilatorta Teatre
Vàrem començar l'any 2010 amb el ferm propòsit de representar ANTÍGONA, de Jordi Coca;
tot un repte de tragèdia grega adaptada als nostres
dies. El balanç, ara al final de la temporada, ha
estat més que positiu i l'experiència, inoblidable.
Des d'un principi vaig voler que la representació fos ritual i ordenada, i que en cap moment l'atenció de l'espectador no es centrés més en el
moviment que en la força del llenguatge, prescindint de tota escenografia que no fos exclusivament
necessària, i afegint-hi un pròleg audiovisual per
centrar l'espectador en la història del mite clàssic.
Em sembla evident que el teatre pròpiament
dit és espectacle, i que l'element literari n'és solament la base però no l'únic component. Dit d'altra manera: l'element espectacle no es justifica per
si sol, doncs no es tracta de meravellar o sorprendre l'espectador pel camí visual -això ja ho fa el
cinema-, sinó que l'espectador es reconegui com a
poble. Cal entrar en la seva consciència a través
del raonament moral, fer que ell sigui part de la
trama i, alhora, jutge subjectiu dels fets.
Amb ANTÍGONA no es tractava solament de
buscar la realitat poètica d'una època, que pel
demés no passa de mite, calia trobar també una
constant històrica, amb tota la seva carrega ètica:
la tirania del poder, que a través dels anys s'ha

anat repetint inexorablement fins els nostres dies.
La meva enhorabona a tot l'elenc pel seu
increïble temperament interpretatiu i la seva absoluta autoritat escènica, destacant tots i cada un
dels actors i actrius. Prescindint dels esquemes
interpretatius tradicionals van intentar d'aconseguir aquella vivesa, aquella precisió, aquella llibertat interpretativa que reclamava aquesta adaptació
genuïna de Coca. També la meva felicitació a tot
l'equip tècnic ja que sense ells res seria el mateix.
Tot i que aquesta obra fa del teatre temple de la
paraula, també sé que sense el suport tècnic el
verb no adquiriria tal dimensió.
I finalment i des d'aquí, agrair la bona acollida
que tenim per part del nostre públic, i de les crítiques encoratjadores, tant personals com vingudes de la premsa, pel teatre que creiem que hem
de representar. El nostre repertori teatral podrà ser
jutjat en un futur tant per les obres que estrenem
com per les que deixem d'estrenar.
Ara ens cal encarar la temporada 2011 amb el
mateix entusiasme que l'anterior i amb el propòsit de superar-nos.
Una forta abraçada i que s'aixequi el teló.
Lluís Badosa
Director
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Entreteniments

Respostes a les preguntes del concurs
“Ho saps?” del núm. 58 edició
de Nadal 2010
12345-

Com es diuen els gegants de Sant Julià? Pàmfil i Elisenda
En quina categoria juga l'equip de més nivell del C. F. Sant Julià? 2a Regional
Quin nom rep el turó de Puig-l'agulla, on hi ha la creu? Montagut
Quin dia de l'any és Sant Julià? El 9 de gener
Amb quin gentilici col·loquial s'anomenen als vilatortins? Tupinots

La guanyadora del concurs “Ho saps?” del número passat de la revista Vilatorta va ser la senyora
Joana Peris. Felicitats!

Solució a
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema:
Vestimenta litúrgica

BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

•
•
•
•

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA
30

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
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Abaraka Bake

Música, màgia i aigua
L'aigua és màgica. L'aigua és música agradable.
L'aigua era lluny de l'escola aràbiga. Els nens i
nenes, els professors i el director de l'escola els
feia il·lusió poder tenir un hort, regar-lo i cultivar verdures. Amb l'hort podrien produir i
finançar noves obres a l'escola.
Des de Sant Julià no sabíem com fer arribar
aigua a l'escola: Per què no fem un pou? I si els
hi assequem el pou del poble?... Abarakabake no
té diners per fer un pou! Què hi diuen ells? Què
farien ells? En Saikou, el nostre representant a
Jali, va aconseguir que el Departament d'Aigua
de Gàmbia ens donés permís per deixar fer una
connexió del pou principal del poble fins a l'escola. L'alcalde de Jali també hi estava d'acord.
En Pep i la Marta, dos voluntaris d'abarakabake,
van anar a Jali i van poder supervisar i ajudar a
portar l'aigua fins a l'escola. El poble va ser una
festa quan va veure sortir l'aigua de l'aixeta. A
més en Pep i la Marta van poder fer altres feines
com arreglar el terra i les finestres de les classes
de l'escola o vetllar per la resta de projectes que
tenim iniciats a Jali.
Per celebrar que l'aigua és màgica ho farem

amb música i màgia. El proper dissabte 30
d'abril a les 19.30 al Saló Catalunya hi haurà
corals, música tradicional catalana, gambiana,
un mag que ens farà passar una bona estona i
d'altres sorpreses. La Lídia se'ns ha ofert per
organitzar l'espectacle i així ajudar-nos a
finançar els projectes. Animeu-vos a venir, que
l'entrada serà molt però que molt barata. Amb
molt poc aquí fem molt a Jali! Gràcies.

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta - Jali
http://abarakabake.blogspot.com
abarakabake@gmail.com
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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
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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

Calendari de la Temporada 2011
Enguany el calendari sardanista de Sant Julià queda d'aquesta manera: un aplec a Puig-l’agulla amb
doble audició de matí i de tarda; dues audicions per la Festa Major de Sant Julià; cinc audicions de
Sardanes a l'estiu, una d'elles amb el ja tradicional concurs de colles improvisades i un altre a l'hivern, amb castanyada inclosa; una audició a Vilalleons i, finalment, un concert per Nadal al Saló
Catalunya.
Data

Dilluns 25 abril
(de Pasqua) es rifaran pernils, cava i ous, com ja és
tradicional.

Hora

Lloc

Concepte

Cobla

5 tarda

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

Aplec
Missa
Audició
Audició

Baix Llobregat

Dissabte 9 juliol

10 nit

Pça. Catalunya

Audició

Amoga

Dissabte 16 juliol

9 matí

Pça. Catalunya

Audició

La Flama de Farners

11 nit

Pça. Catalunya

Actuació

(Grup Cantoni)

5 tarda

Les Set Fonts

Audició de Festa Major

Maravella

7.30 tarda

Pça. Catalunya

Concert de Festa Major

Maravella

Dissabte 30 juliol

10 nit

Pça. Catalunya

Audició

Ciutat de Girona

Dissabte 6 agost

10 Nit

Pça.Catalunya

Audició

Sabadell

Dilluns 15 agost

5 Tarda
7 Tarda

Vilalleons

Audició de Festa Major
Habaneres i rom cremat

Joveníbola Agramunt
(Grup a determinar)

Dissabte 20 agost
Amb coca, fuet i cava per a
les colles que participin

10 Nit

Pça.Catalunya

Audició
I Concurs de colles
Improvisades

La Flama de Farners

Diumenge 13 novembre
Castanyes i vi dolç per a
tots els assistents

5 Tarda

Pavelló Esportiu
Municipal

Audició-Castanyada

Ciutat de Girona

Diumenge 11 desembre

6 Tarda

Saló Catalunya

Concert Nadal

La Flama de Farners

Dissabte 23 juliol

11.30 matí
12 migdia

Lluïsos

Aplec de Puig-l’agulla
El proper 25 d'abril (dilluns de Pasqua), celebrarem l'Aplec de Puig-l’agulla.
El programa previst és el següent:

Julià, en poca estona, pots ser al santuari i t'estalviaràs el problema d'aparcar, tot gaudint de
magnífics paratges.

11.30 Ofici solemne cantat per la coral “Cants
i Rialles”.
12.30 Audició de sardanes a càrrec de la Cobla
Lluïsos.
Tot seguit, sorteig d'ous, cava i pernils.
17.00 Audició de sardanes a càrrec de la Cobla
Baix Llobregat.
Tot seguit, sorteig d'ous, cava i pernils.
Us proposem un dia diferent, en companyia
de familiars i amics, sardanistes o no, podreu
ballar sardanes o escoltar-les i en un marc
esplèndid, com és el santuari de Puig-l’agulla.
Si t'agrada caminar, des de Vilalleons o Sant

Vine a
Puig-l’agulla, t'hi
esperem !!
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Llar d’infants municipal Patuleia
“Carnestoltes quinze voltes
cantes bé o malament
si no cantes tothom plora
i si cantes tots contents”.

34

Després d'un Nadal ple d'activitats dirigides a il·lusionar
als infants com l'Oncle Buscall, el Caga Tió i el Patge
Reial, va arribar una de les tradicions que la Patuleia sempre
celebra amb moltes ganes: el
Carnestoltes.
Aquest curs, el Carnestoltes de la Patuleia ens va
endinsar dins d'un bosc
encantat ple de personatges
fantàstics: nans, gnoms, gegants, bruixes, follets, fades,
mags,... A més a més, al llarg
d'aquella setmana, el rei Carnestoltes ens va manar com
havíem d'anar vestits: un dia
amb pijama, un altre amb un
pentinat estrafolari, amb un
barret ben divertit... i el divendres de Carnestoltes, tots
disfressats del tema.
Una nova unitat de programació d'aquest trimestre va
ser el tema dels oficis, on els
pares i mares van col·laborar,
tot venint a l'escola a ensenyar-nos el seu ofici: bombers, metges, mossos d'esquadra, jardiners, músics, etc. Als
nens i nenes els va agradar
molt perquè també van poder
ser metges, bombers... durant
un dia.
Una altra de les unitats de
programació que agrada molt
als nens i nenes és la dels animals. Per tal de treballar-la de
manera divertida l'escola farà,
com cada curs, una sortida a
Mas Can Pic de Taradell, però
com a novetat, l'AMPA ens va

1

2

3
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Llar d’infants municipal Patuleia
Peus de fotos:
1.- Festa del confeti de la
classe dels Sols.
2.- La classe de les LLunes
un dia de Carnestoltes.
3.- Núvols i gotes disfressats
de follets.
4.- Els Estels celebrant la
festa de les serpentines.
5.- Pares explicant el
seu ofici.

4

5

donar l'oportunitat que ens
visités una agrupació teatral
que ens representà La granja
musical. A través dels titelles, la
música i els sons, els menuts van estar d'allò més atents
i s'ho van passar molt bé.
Per acabar, una de les altres novetats de cara a preparar Sant Jordi, la Patuleia a més de treballar els contes i les cançons, també ha volgut donar cabuda a la
poesia infantil: Un moment per a la poesia. A través de
la poesia i de les activitats que hem desenvolupat a través d'aquesta, ens ha permès treballar moltes de les
capacitats més importants per al desenvolupament del
infants d'aquesta etapa. Per això ens ha fet molta
il·lusió posar-ho a la pràctica i ho continuarem fent al
llarg del curs.
Aprofitem per recordar-vos que aquest passat Nadal
les mestres i tots els infants de l'escola vam felicitar els
pares i mares de la Patuleia amb un lip dub nadalenc
que podeu visitar al youtube, lipdub Llar d'infants
Patuleia - (www.youtube.es).

Calendari de preinscripció i matrícula curs 2011-2012
Preinscripció
- 2 al 13 de maig: Presentació de sol·licituds
- 20 de maig: Publicació barems llistes provisionals
- 23 al 25 de maig: Reclamacions
- 1 de juny: Publicació de llistes definitives
Matrícula
- 6 al 10 de juny: Període de matriculació
Jornada de portes obertes, el dia 2 de maig de les 6 a les 8 de la tarda
35
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Escola Bellpuig

El projecte interdisciplinari de
6è de primària de l'Escola Bellpuig
Un projecte interdisciplinari parteix d'un tema i
es fa protagonista a l'alumnat en la construcció
del propi coneixement, posant molt d'èmfasi al
treball cooperatiu i estimulant a l'alumnat a prendre decisions sobre el repartiment de les tasques
amb l'objectiu de construir coneixement de forma
compartida.
El tema del projecte ha estat l'edat mitjana i
l'hem treballat en gran grup, en grups cooperatius, fent tasques individuals i per parelles.
Els alumnes van fer una pluja d'idees sobre el
que sabien i el que volien saber d'aquest tema.
Vam establir a l'aula un racó de la informació, en
el qual els alumnes tenien els llibres de consulta i
la informació extreta d'Internet.

Grup 3 exposant la vida a les ciutats i
realitzant la representació teatral de
l'amor cortès a partir de tres personatges:
trobador, joglar i donzella

Racó de la informació

36

Per grups cooperatius vam realitzar 7 murals
per exposar de forma esquemàtica i visual les nostres investigacions. Vam convidar als alumnes de
3r, 4t i 5è a escoltar les nostres exposicions orals.
Un dels grups, el menys nombrós, va realitzar una
petita representació teatral sobre l'amor cortès.
Una de les altres activitats de gran format va ser
l'elaboració d'un pantocràtor a partir de quatre
peces, una per cada grup.
També hem elaborat un dossier que recull totes
les activitats individuals i en format paper, com la
resolució de problemes d'àrees i perímetres, la
construcció d'un castell a partir de prismes i cons,
la lectura i comprensió de llegendes medievals,

Grup 4 exposant la vida als
castells i la música medieval
l'elaboració de mapes de la península ibèrica per
entendre l'ocupació del territori durant l'edat
medieval, la cacera del tresor a l'aula d'informàtica, l'arquitectura romànica i gòtica de l'època
medieval, etc.
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Escola Bellpuig

Dibuixant el Pantocràtor

Dibuixant el Pantocràtor

Pintant el Pantocràtor
L'estructura piramidal de la societat feudal va ser
presentada en anglès i, posteriorment, debatuda a partir de grups de discussió en què es reflexionava sobre la
justícia del sistema jeràrquic de l'edat mitjana.
L'avaluació del projecte ha estat emprada pels mestres, a partir d'un full de registre d'observacions diàries, seguint uns criteris d'avaluació, pels propis companys/es que coavaluaven a la resta i pels mateixos
alumnes, que realitzaven autoavaluacions del procés.
La cloenda del projecte va ser la sortida a
Banyoles, en la qual vam fer una visita pel casc antic
observant les reminiscències medievals dels carrers,
edificis, places, així com la creació de vitralls inspirats
en l'art gòtic.
Aquest article és una petita mostra de la il·lusió que
mostren per aprendre alumnes i mestres. L'esperit cooperatiu ens permet fer la feina ben feta. Cada una i cada
un hi aportem el nostre granet de sorra.

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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AMPA escola Bellpuig
Enguany, amb la nova Normativa Educativa, les
escoles han fet una setmana de vacances anomenada, com ja sabeu, Setmana Blanca. Des de
l'AMPA s'han valorat diferents propostes i finalment ha decidit contractar els serveis de l'empresa VESPELLA.
Vespella és una empresa compromesa en tasques relacionades amb el món educatiu des de fa
més de 40 anys, especialment en el camp de l'educació en el lleure. Va néixer com a una petita
casa de colònies a Gurb i ha anat augmentant la
seva cartera de serveis, sempre relacionats amb el
camp de l'educació.
Vespella va presentar diferents projectes a
partir de temàtiques diverses. L'AMPA ha optat
per la de CARNESTOLTES. La decisió s'ha
pres tenint en compte que és una festa que se
celebra a l'escola i és tradicional de la nostra cultura.
Vespella enfoca les diferents activitats al llarg
de la setmana amb un objectiu educatiu, lúdic,
creatiu i de sociabilització. El resultat final
l’hem vist en la rua on han desfilat tots els participants pels carrers del poble.
Després de la decisió sobre l'empresa en qüestió i el projecte temàtic es va passar una enquesta a les famílies per sondejar qui hi estaria interessat i poder acotar el preu. En principi, aquest
preu ha de quedar reduït per la subvenció que la
Generalitat de Catalunya va anunciar tot i que
no se sap de quin valor serà.
Durant la Setmana Blanca hem comptat amb
servei de menjador i acollida matinal. L'empresa
que se n’ha fet càrrec és ECOMENJA, empresa
que habitualment porta la cuina i els serveis de
monitoratge de l'escola amb molt bons resultats.
Des de l'AMPA esperem que aquesta Setmana hagi estat profitosa, educativa i divertida.

L’AMPA i l’escola Bellpuig
us desitgem una bona Pasqua
38
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

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

Educar en valors

40

Anomenem valors el conjunt d'aptituds humanes que fan que una persona sigui preuada. És
evident que aquestes aptituds o qualitats neixen i es desenvolupen en el nucli familiar que
ha de rebre el suport i reconeixement social;
especialment en un dels seus eixos vertebradors: el sistema educatiu, l'escola. I cada vegada es més evident, que aquests valors manquen
en la societat en la qual vivim.
Malauradament, avui dia tendim cap a un
món fonamentat en la possessió i competitivitat i sembla que només interessi l'èxit. Es pondera el “TENIR” en detriment del “SER”.
Des del col·legi del Roser entenem que el
professorat, com tot educador, s'ha d'interessar
i s'ha d'implicar en l'educació integral dels
alumnes i s'ha de sentir responsable en el
foment d'aquests valors. Per tant, des de fa un
bon grapat d'anys, ens dediquem, amb esforç i
il·lusió, a treballar-los per diferents vies.
Els principals educadors dels fills són sens
dubte els pares, però als centres escolars ens
correspon una tasca subsidiària. Uns i altres no
podem oblidar que el nostre és un dels deures
més compromesos, arriscats i bàsics: educar. I,
aquesta és una tasca que, perquè sigui productiva, l'hem de realitzar de manera conjunta,
sense confondre el concepte d'estimar amb el
de malcriar. Amor, confiança i agraïment haurien de ser condicions bàsiques i indispensables, en qualsevol ambient educatiu, per poder
educar en valors.
A l'escola, les activitats diàries, les celebracions de festivitats o dies internacionals, les
sortides escolars, les tutories grupals o bé individualitzades... forgen dia a dia el projecte del
centre on l'estudi, l'esforç, la creativitat, la responsabilitat, l'amistat, la disciplina, l'autoestima... no només són paraules sinó eines d'aprenentatge que s'avaluen, a traves de les vivències
quotidianes, en positiu.
Per altra banda, també són valors essencials
de l'educació a qualsevol edat, la sensibilització
envers el medi ambient, el coneixement de
l'entorn, el respecte als animals, el respecte a
les plantes i arbres, la reutilització de tants i
tants elements que sovint refusem. Sortosament el bosc i l'entorn del Roser són, en tot

La possibilitat de compartir estones, vivències,
jocs fa feliç i enriqueix a qualsevol nen o nena.

Un simple petó o abraçada poden ser motius per
treballar valors com la reconciliació, l'estimació,
l'acceptació.

Saber estar en silenci, aprendre, respectar... han
d'estar presents en qualsevol activitat escolar.
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AMPA i col·legi del Roser
moment, el marc ideal per fomentar-los i una
bona experiència per recuperar els lligams amb
l'entorn natural. A la primavera, la construcció
d’un hort ecològic és una activitat enriquidora,
positiva i fins i tot engrescadora tant pels
alumnes d'Educació Infantil com d'ESO i no
deixa de ser un bon mètode per ensenyar i
aprendre: fora de l’aula, tot gaudint d’un racó
natural, un petit tresor que contrasta amb la
fredor del ciment o el soroll d’una gran ciutat.
Des de la Llar d'infants i fins que acabin
l'Ensenyament Secundari Obligatori, als nens i
nenes o nois i noies, els hem d'inculcar entre
tots unes pautes educatives adequades a l'edat,
per tal que creixin sans, feliços i competents en
el món exigent i canviant que s'aniran trobant
dia a dia.
Animem als pares a seguir treballant amb els
mestres compartint aquesta bonica però costosa tasca educativa, perquè fet i fet, els
VALORS són l'única cosa que ens enriqueix
com a persones.

Al menjador escolar, se'ls ensenya a menjar adequadament.

L'últim dia de curs, els alumnes de 4t d'ESO són
acomiadats al pati central pels seus companys
d'escola.
Cal aprendre, des de ben petit, que els papers
s'han de llençar a la paperera. La sensibilització
envers l'entorn, ja des de ben petits, ajuda a mantenir l'aula i l'escola neta.

Arranjaments
de la façana del
col.legi del Roser
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C.C.Calma

El passat 19 de desembre es va celebrar el
Campionat de Catalunya de ciclocròs 2010 pels
voltants del pavelló, l’Albareda i el cementiri,
amb un circuit de 2,5 km.
Gran èxit de participació, tant de corredors
de diverses categories així com de públic assistent que va gaudir d'un matí de ciclisme.
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Donem les gràcies a tots els col·laboradors i
patrocinadors.
El proper dia 5 de juny se celebrarà la 7a
BTT Les Guilleries amb 2 recorreguts de 30 km
i 50 km.
Us hi esperem!
La Junta
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Associació Bàsquet Sant Julià
Benvolguts amics,
Volem presentar-vos el "27è TORNEIG DE
BÀSQUET UNNIM".
Es tracta d'un torneig de pretemporada, que
compta amb el ple suport i la col·laboració de la
Federació Catalana de Basquetbol, el Col·legi
Català d'Àrbitres i l'Associació Catalana d'Entrenadors de Basquetbol. El 27è Torneig de Bàsquet
UNNIM tindrà lloc el 26, 27 i 28 d'agost de
2011, a Sant Julià de Vilatorta - Osona i altres 15
localitats properes.
El torneig està obert a tots els equips, masculins i femenins, federats (des de pre-mini fins a
sènior) o afeccionats (únicament en sènior masculí i femení). Els equips estaran dividits en més
de 30 categories (vegeu la relació de categories a la
nostre web: www.basquetsantjulia.com), en funció del sexe, edat i nivell esportiu. Tots els equips
jugaran un mínim de 4 i un màxim de 6 partits.
Tots els partits tenen una durada de 4 parts de 7
minuts i mig (regles ACB vigents) i tindran arbitratge i taula d'anotadors designats per la
Federació Catalana de Basquetbol.
Allotjament i àpats: Molts equips aprofiten el
Torneig per fer un “Stage de pretemporada”.
L'organització us ajudarà a trobar l'opció d'allotjament (cases de colònies, albergs, hotels, etc) i
d'àpats més adequada al vostre cas. Per més informació al respecte, contacteu amb Glòria Càceres
al 620 2150 81 o als e-mails allotjament@basquetsantjulia.com o disc-box@hotmail.com
Durant el Torneig es realitzaran moltes activitats de bàsquet: un clínic per entrenadors, el
Trofeu Albert Tobal cadet preferent, un concurs
de triples i d'esmaixades (tots d'inscripció gratuïta), partit de minusvàlids, també un o varis partits
de pre-temporada ACB, pel qual tindreu entrades
a preu reduït. A més, podreu participar en moltes
activitats lúdiques (accés gratuït a les piscines
municipals, carrilet pistes, esports d'aventura,

inflables, karaoke, festa del bàsquet, xocolatada i
moltes altres, totes gratuïtes).
Inscripció d'equips: Únicament a la web
www.basquetsantjulia.com, del 1 de maig al 10 de
juliol de 2011.
Voluntaris: Si t'agrada el món del bàsquet,
aquesta és la teva. Forma part del nostre equip
organitzatiu. No ho dubtis i apunta't per a fer que
aquest Torneig sigui més teu! Més de 100 voluntaris de totes les edats fan possible aquest esdeveniment.
Tant si jugues com si no jugues, tu pots ser
voluntari a temps parcial o complert. Per més
informació contacteu amb Pere Coma al 608 94
88 77 o a l'e-mail pere@catcomagrup.com.
Més informació: A la web www.basquetsantjulia.com.
No obstant, si ho prefereixes, estaré encantat
d'atendre't jo mateix al 649 18 91 46 o a l'e-mail
info@basquetsantjulia.com
En els darrers 26 anys el Torneig de Bàsquet
UNNIM ha esdevingut la gran festa d'estiu del
bàsquet català, assolint a la darrera edició xifres
rècord de 242 equips participants, 3.000 jugadors
i 600 partits de bàsquet.
Enguany, amb el vostre ajut, esperem superarles!
Estem orgullosos de poder gaudir de Sant Julià
de Vilatorta com a bressol del Torneig més gran
que es fa a Europa d'aquestes característiques.
Gaudeix del bàsquet amb nosaltres… No et
perdis el 27è Torneig de Bàsquet UNNIM!
Fins ben aviat!
Miquel Sans i Cuffí
President de l’Associació Bàsquet
St. Julià de Vilatorta
27è Torneig de Bàsquet UNNIM
Sant Julià de Vilatorta - Osona
26, 27 i 28 d'agost de 2011

Uneix-te al nostre equip! Fes-te’n voluntari!
www.basquetsantjulia.com
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