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Teatre, Joan Soler, Dolors Blanch, Punt d'informació de l'Espai Natural Guilleries-Savassona,
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Llar d'infants Patuleia
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AMPA i Col.legi del Roser
CE Vilatorta
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Associació Bàsquet
Actes d'hivern i actes de Nadal i Reis
Vilatorta felicita a…

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 - núm. 59 - s'acaba el dia 4 de febrer.

- Missa del Gall. Divendres 24 de desembre.
- VI Saló de Nadal. Dimarts 28, dimecres 29 i
dijous 30 de desembre.
- Recollida de cartes del Patge Reial.
Dijous 30 de desembre.
- Concert de Nadal de la Coral Cants i Rialles.
Diumenge 2 de gener
- Cavalcada de Reis. Dimecres 5 de gener.
- Celebració de Sant Julià. Diumenge 9 de gener
- Cinema infantil i familiar.
Diumenges 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer
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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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Casa de la Vila

El calendari fiscal del 2011
De cara a l'exercici 2011 hi ha un canvi important, ja que l'impost sobre béns immobles de
naturalesa urbana es cobrarà en dos terminis (el
50% de l'impost el dia 2 de juny i el 50% restant el dia 3 de novembre) a tothom que ho tingui domiciliat. Els que no ho tinguin domiciliat
ho pagaran en un sol cop entre l'1 d'abril i el 2
de juny.
Els terminis per pagar els tributs municipals
de l'any 2011 són:
- Del 4 de febrer al 5 d'abril:
Taxa de recollida d'escombraries.

Les festes locals
del 2011
Les dues festes locals escollides per a
l'any 2011 són el 21 d'abril (Dijous
Sant) i el 25 de juliol (dilluns després de la Festa Major). D'acord
amb l'ordre del Conseller de Treball
de la Generalitat, les dues festes
locals són laboralment retribuïdes i
no recuperables.

- Del 4 de març al 5 de maig:
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- De l'1 d'abril al 2 de juny:
Impost sobre béns immobles urbans 50%.
- Del 2 de setembre al 3 de novembre:
Impost sobre béns immobles rústics.
Impost sobre activitats econòmiques.
Taxa servei de cementiri municipal.
Taxa per entrades de vehicles-guals.
Impost sobre béns immobles urbans 50%.

Moviment demogràfic
Us comuniquem que el passat 26 d'octubre de 2010 vam
arribar als 3.000 habitants.
• Altes d'empadronament: 81
• Naixements: 12
• Baixes d'empadronament: 56
• Defuncions:14
Habitants a 1 de novembre de 2010: 2.996
1520 dones (51,03%) i 1467 homes (48,97%)

D'un any a l'altre
Hem sabut el secret al tombant de l'anyada.
Dies dòcils i clars, dies tèrbols també:
un seguit de propòsits, d'entrebancs i de clàusules.
Els jardins lluminosos són espais de silenci
avesats a la calma de les hores d'espera.
Mentrestant persisteix la fugida dels núvols,
la cautela del bosc, el murmuri de l'aigua
i la música trista dels xiprers amb el vent.
Els estels parpellegen i la por s'embardissa
entre cuques de llum que la fosca delata
on s'amaga la serp i el camí giragonsa.
Afeblits de certeses, confiem en l'instint
que perdura en nosaltres, primigenis com som.
Ja sabem el que fou i passem, com cada any,
de secret conegut a secret per conèixer.
Anton Carrera
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Associació familiar de
Sant Julià de Vilatorta
Ja fa més de tres anys que vàrem agafar la responsabilitat de la junta de l'Associació, han estat
moltes les coses que han anat succeint, bones i
no tan bones; però sempre hem treballat amb la
mirada posada en fer créixer la nostra
Associació, tasca sempre difícil. Ja sabem que tot
i que avui en dia la gent no està per compromisos que representin despeses i menys quan no
tenen una satisfacció material immediata (un
cotxe, un bon sopar, roba...) seguim amb la
il·lusió que oferim un bon producte amb el
valor afegit de la solidaritat, la generositat...
Diem tot això perquè volem posar en valor la
decidida, desinteressada i exemplar iniciativa de
col·laboració que ha portat a terme una reconeguda institució del nostre poble, la Fundació
Puig i Cunyer i el seu responsable el Sr. Álvarez
envers la nostra associació. És per això que el
passat dia 7 d'octubre el nostre president, el
Sr. Jordi Johé, va lliurar de la distinció de soci
protector a la Fundació i al propi Sr. Álvarez.

Des de l'Associació volem animar a associacions i particulars a sumar-se a tant meritòria
iniciativa, en forma d'associat o com a soci protector.
Per més informació contactar amb el Sr. Jordi
Johé al telèfon 93 812 20 40 o enviar-nos un email: associaciofamiliar@gmail.com

Vilatorta Teatre
Aquest any 2010, Vilatorta Teatre ha fet 30 anys.
A dia d'avui que fem aquesta breu nota, 22 d'octubre, hem tornat a representar amb molt d'èxit a
Sant Julià “LA FILLA DEL CARMESÍ”.
Vàrem apostar per portar i promoure una obra
de teatre que ha voltat per molts teatres del país,
“MAJÒRICA” del grup de Tona - Tona'78
TALÍA. Malgrat que l'afluència de públic va ser
minoritària, per no dir “patètica”, aquells que
varen ser fidels al teatre van gaudir de debò amb
aquesta comèdia.
Vàrem estrenar “ANTÍGONA” i com us deia,
a dia d'avui, aquest dissabte la representem al
Temple Romà i el diumenge a Folgueroles.
Hem millorat la publicitat amb la cartellera que
instal·lem a la façana del Saló quan fem obres.
Com podeu veure, encara que sembla que no
fem res, estem vius, actius i intentant renovarnos.
També voldria afegir, que intentarem portar

obres de teatre d'altres grups que poden ser interessants per activar el teatre a Sant Julià. Per
això, demano a tothom que ens són fidels, que
encara que no siguin obres que representem
nosaltres, si que fem de promotors i que ens agradaria que tinguin una millor acollida per part de
tots, d'aquesta manera podem gaudir a l'any de
més teatre.
Finalment us recordo que tenim un web renovada aquest any i un correu, on podeu gaudir de
les imatges de les obres i de molta informació del
que anem fent.
Com diem nosaltres, molta merda per a tothom!
www.vilatortateatre.ppcc.cat
vilatortateatre@gmail.cat
Salutacions,
Joan Soler Riera
President Vilatorta Teatre
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Informació
del Casal d'Avis

El viatge de tardor d'enguany va ser a Navarra,
País Basc i País Basc francès, del 8 al 12 d'octubre.
Vàrem visitar Pamplona, la Vall de Batzan
(Elizondo), Biarritz, Bayona, San Juan de Luz,
Ondarribia, Sant Sebastià i Guetaria. L'últim dia,
aprofitant la festivitat de la Verge del Pilar, vàrem
anar a Saragossa on visitàrem la Basílica del Pilar i
l'ofrena de flors a la Verge.
Durant aquests dies, malgrat la climatologia
típica de la zona, hem gaudit d'un paisatge de
somni i hem conegut la història del país acompanyats d'un guia, molt preparat i simpàtic, que
ha fet les delícies de tots els 51 vilatortins que hi
hem viatjat. També hem gaudit d'uns àpats
fantàstics amb la gastronomia de la zona, tant en
quantitat com en qualitat.
Segons l'opinió de la majoria, ha estat un del
millors viatges que hem fet fins ara, en relació
qualitat/preu.
Durant la tornada a Sant Julià, a part de cantar
com de costum “El som vilatortins” i “l'Himne
dels jubilats”, vàrem fer una enquesta per recollir
les preferències de destí del proper viatge de primavera, i en principi va sortir Galícia, que va
guanyar per majoria.
PREVISIONS D'ACTES I VIATGES
En la data que surt la Revista Vilatorta de
6

Nadal, ja haurem fet els següents actes:
El dia 6 de novembre, hem celebrat la tradicional Castanyada a l'Aula de Cultura; el dia 23
de novembre, vàrem fer una nova visita a
Barcelona, i en aquesta ocasió, vàrem visitar
acompanyats de guia professional durant el matí:
el Barri Gòtic i la Catedral; el migdia vàrem visitar el Poble Espanyol (Montjuïc) on també hi
vàrem dinar; a la tarda, de visita al Cosmo Caixa,
on hem vist el Museu de la Ciència, les exposicions permanent i temporal, el Bosc inundat
Amazònic i una sessió del Planetari, on hem conegut les estrelles, les constel·lacions i l'Univers.
Durant el primer semestre del 2011, tenim
previst i esperem poder celebrar els següents actes
al Nou Casal, que per votació dels socis l'anomenarem CASAL FONT NOGUERA.
- Matança i tastet del porc, el dia 19 de febrer.
- Dijous Gras, el dia 3 de març.
- Trobada dels 5 Casals a Folgueroles, el dia 1 de
maig.
- Diada del Soci, el dia 22 de maig.
- Viatge de Primavera, del 10 al 15 de juny.
- Revetlla de Sant Joan, el dia 23 de juny.

LA JUNTA
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Anem a l'escola: a peu o en cotxe?
Aquesta pregunta que encapçala aquest escrit,
de ben segur que tots ens la fem o ens l'hem feta
sovint.
Nosaltres, des del Consell Escolar i des del
cos de vigilants de l'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, també ens ho hem demanat i, tot plegat, perquè veiem que una gran majoria d'infants arriba en cotxe a l'escola. Per descomptat,
entenem que n'hi ha que forçosament han d'arribar en cotxe per la distància (els qui vénen de
Vilalleons o d'altres poblacions) però, tot i la
comoditat que suposa per a molts l'anar a l'escola en cotxe, us volem demanar un esforç per
tal que, tots els infants que viuen al nucli de
Sant Julià de Vilatorta, vagin a peu a l'escola. I
us ho demanem perquè, les hores d'entrada i
sortida comencen a ser un pèl massa caòtiques
degut al nombre de vehicles.
Si fem una reflexió sobre el dilema d'anar-hi
a peu o en cotxe, trobem els següents avantatges
quan anem en cotxe:
• Si anem en cotxe, el trajecte és més curt i a
l'època hivernal no patim el fred.
En canvi, si pensem en anar-hi a peu, la llista d'avantatges s'incrementa substancialment:
• A l'època hivernal, quan sortim de casa fa
fred, però en arribar a l'escola, el cos ja
s'haurà escalfat i l'haurem acabat de despertar del tot, amb la càrrega de vitalitat que
això suposa.
• A l'època estival, malgrat la calor del migdia, és agradable passejar-se pel poble tot i
cercant les ombres, i molt, però que molt
agradable la passejada del matí.
• El fet de no fer servir el cotxe comporta dos
grans estalvis: l'energètic (que, a més, suposa un estalvi en la contaminació ambiental)

i l'econòmic per l'estalvi en el consum del
carburant.
• Si hi ha menys cotxes, assegurem la fluïdesa necessària en el trànsit rodat al nostre
poble i, molt especialment, als voltants de
les escoles. I la major fluïdesa també incideix en una reducció del potencial risc d'accidents.
• Des de tots els àmbits de la sanitat es recomana fer exercici físic diàriament. Aquesta
recomanació la compliríem tots aquells que
ens decidim a anar a peu a l'escola, comptant tots els trajectes, i seria aplicable tant
als infants com als acompanyants, que a
nosaltres també ens fa falta.
• Sense voler-ho, pel sol fet d'anar a peu a
l'escola, estarem transmetent al nostres fills
i filles que l'ús del cotxe no sempre és necessari i, que quan no ho és, no l'hem de fer
servir.
• És una oportunitat per quedar amb altres
companys i companyes, amics i amigues,
per anar plegats, xerrar de qualsevol cosa i,
de passada, enfortir els lligams d'amistat i
companyonia.
• Fent un trajecte diferent de tant en tant,
descobrirem nous racons que potser desconeixíem del nostre bonic poble.
Bé, a nosaltres ens sembla que l'anar a peu
guanya per “golejada” claríssima, o sigui que us
animem a tots i a totes a posar-ho en pràctica.
Tant el poble com, sobretot vosaltres, hi sortirem guanyant.
Us donem les gràcies anticipades per la vostra
col·laboració des del Consell Escolar i des del
cos de vigilants de l'Ajuntament.

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 2011, núm. 59,
s’acaba el dia 4 de febrer. 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.
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Activitats al Punt Jove Tortí
El Punt Jove Tortí compleix un
any més, i amb ell es ratifica
com una aposta sòlida pel
jovent de Sant Julià. Són vàries
les activitats que es dirigeixen i
coordinen des del punt jove.
Aquesta vegada us les explicarem una mica, per tal que sapigueu “què s’hi cou”.
Els dies 6 i 7 d'octubre hem
fet uns tallers gratuïts de
Disseny sostenible, amb el reciclatge de tota mena de materials, per obtenir una làmpada
de disseny ecològic i personal.
També, a primers de novembre,
s’ha fet un Taller Dj's, gratuït,
on professionals del sector ens
ensenyaren a crear música en
directe “life sessions”, i treballàrem aspectes de l'oci nocturn.

Al desembre, i abans que l'escola tanqui per les vacances de
Nadal, farem un altre taller
nadalenc, on es tornaran a treballar aspectes com la cooperació, el treball en equip, la creativitat i... el disseny sostenible.
Intentarem fer regals pels de
casa amb un preu assequible.
També es farà un amic invisible,
com cada any, i seguint la tradició, un berenar conjunt.
A partir de l'any nou ens
espera el Carnaval, la Setmana
Santa, el Raid dels ausetans... i
els tallers a les escoles. A més,
disposem de servei de viatgeteca, borsa laboral, borsa d'habitatge i formació, cursos i varis. I
al mateix espai del punt jove,
cada tarda, trobareu “l'hora dels

deures” de 17 a 19 hores, i l'esbarjo, on es pot jugar a la wii,
jocs de taula, Internet...
Us comuniquem que durant
els dies 28, 29 i 30 de desembre,
el Punt Jove es traslladarà al
pavelló esportiu municipal en
motiu del VI Saló de Nadal, on
es faran diversos tallers i activitats.
Si voleu rebre qualsevol tipus
d'informació només us heu de
posar en contacte amb nosaltres!
Punt Jove Tortí
Tel. 93 812 25 06
Horari: De dimarts a divendres
de 10 a 13 hores i cada tarda de
16 a 19:15 hores

Poble - Opinió
L'exposició de pintura de la Festa Major
ja no recorda en Josep Menció
Aquestes ratlles que he decidit escriure són
per donar la meva opinió sobre un fet relacionat amb el nom de l'exposició que s'organitza cada any per la Festa Major de Sant Julià
a l'aula de cultura i que en el títol portava,
fins a l'edició d'enguany, el record d'una persona del poble, en Josep Menció. Potser el
que explicaré us pot semblar intranscendent
però per a mi, tot i que no el consideri un fet
molt greu, com que no hi trobo ni lògica ni
coherència, i a més a més hi percebo falta de
sensibilitat, he sentit la necessitat d'expressar
el que penso en aquesta revista la qual, i és
una sort, ens deixa fer sentir la nostra veu.
Així mateix volia deixar ben clar, que el
contingut que es desprèn d'aquestes línies

reflecteix un parer totalment personal, les he
escrit per iniciativa només meva i també que
malgrat que amb en Josep Menció hi tinc un
vincle familiar, era el meu oncle, l'opinió que
vull expressar no canviaria en cap cas si
aquesta persona fos qualsevol altra del poble
amb la qual no hi tingués cap tipus de relació
o fins i tot que no hagués conegut mai. Però
abans m'agradaria intentar resumir una mica
qui era en Menció, que així és com l'anomenava tothom, pels qui no vàreu tenir la sort
de conèixer-lo.
Per explicar-vos-ho us he de dir que era un
vilatortí, que com tothom tenia els seus
defectes i les seves virtuts, però que per
sobre de tot s'estimava molt Sant Julià. Però
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segurament d'aquests n'hi ha molts, i per això
un dels trets que el distingien a ell és que vivia
pel poble. Participava i treballava per fer realitat la majoria d'activitats que s'hi organitzaven i de fet intervingué en la fundació i en el
desenvolupament de moltes d'elles. Per la
qual cosa, parlar de les Caramelles, de
l'Ajuntament, del futbol, del futbol sala, del
tennis i de l'exposició de pintura és parlar,
entre d'altres noms, també del seu. Era a tot
arreu amb el seu entusiasme per tirar endavant qualsevol activitat malgrat els entrebancs
i les dificultats -evidentment amb la col.laboració, molts cops, de moltes persones com
ell-, amb la il.lusió i amb aquella alegria que
transmetia només amb les seves rialles i amb
les múltiples hores totalment desinteressades
i per això impagables que hi va dedicar, potser
deixant de banda d'altres prioritats. Per tant,
aquest vilatortí implicat i entusiasta, estimava
Sant Julià i formava part de tot el que s'hi feia.
Per tot el que us he explicat, doncs, quan
es va morir, massa aviat, com qualsevol pèrdua personal va ser una tragèdia. Però, com
ha succeït amb moltes altres persones del
poble, la seva mort va colpir de valent tot
Sant Julià que es va tornar de cop i volta
freda, grisa i nevada i va deixar un regust més
amarg del que és habitual. I no perquè hi hagi
una gradació entre la mort d'uns i altres,
només faltaria, però hi ha gent que pel seu
caràcter, per la seva implicació en la vida del
poble, i per una cosa molt difícil que és transmetre optimisme i sensacions positives són
més conegudes i més apreciades que d'altres.
I en Menció, per tot això, jo crec que era una
persona molt estimada i tot el que va dur a
terme ha contribuït, n'estic convençuda, a explicar moltes de les activitats de la vida cultural
i associativa del poble que avui segueixen ben
vives. Suposo que per aquest motiu i ja que tal
i com us he dit abans va ser el fundador de
l'exposició que cada any s'organitza per la
Festa Major, en la qual per cert també hi
exposava les seves pintures, se la va anomenar
“Memorial Josep Menció”.
Però els anys passen, ja en fa tretze de la
seva mort, i aquella exposició que en els seus

inicis fa 50 anys, per una banda li duia tants
maldecaps per falta de local i de mitjans, però
per l'altra també el satisfeia tant, ara des de
l'Ajuntament han decidit donar-li un nou
rumb, potser adequar-la als nous temps i per
aquesta raó que també hi tinguin cabuda
altres artistes del poble que duen a terme
formes noves o més modernes d'art, la qual
cosa la trobo natural, lògica i molt ben pensada. Aquest exposició ara es dirà: “50a exposició col.lectiva d'artistes locals”. No obstant
això, aquest nou caire de l'exposició penso
que no té res a veure amb el fet que aquell
petit gest que el consistori, en nom del poble,
li va fer de reconeixement posant-li el seu
nom, ara se li retiri, tot i que aquest fet és
intranscendent si el comparem amb la pèrdua
d'una persona estimada, la qual cosa sí que és
important, i no pas les distincions que se li
facin. En el fons, doncs, que aparegui en el
nom d'una exposició o no ho faci no té cap
mena de rellevància, perquè ell ja no hi és,
però això no eximeix del fet que no és un
gest per donar ara i treure demà, pel simple i
raonable motiu que en el moment que se li va
atorgar i per les persones que ho varen fer
era important, els hi va sortir del cor, tenia un
significat i crec que encara té una raó de ser.
Jo no vaig conèixer la n’Anna Xica, el pare
Manuel Cazador o el doctor Sanmartí, per
posar uns exemples, però n'estic convençudíssima que dins dels seus àmbits més científics o intel.lectuals o des de les seves vides
més humils, van incidir d'una manera o d'una
altra en la vida i en la història de Sant Julià, i
no se'ls pot oblidar, tal i com ens recorden els
carrers que porten el seu nom.
Per acabar només vull afegir, en primer
lloc, que els detalls també són importants ja
que ens parlen de les persones i dels pobles
dels quals formen part i en segon lloc, que el
reconeixement més gran que pot tenir un
ésser humà és que la gent i el poble que el
varen veure néixer i morir el recordin tot i el
pas dels anys. I tal i com diu una caramella
“No pot l'oblit desfer l'encís que ens ha unit
(amic Menció)”.
Anna Alsina
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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

La Revista
Vilatorta
us desitja
bones festes
11
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Fem memòria

Les nostres tradicions

12

- Bones Festes!
Vet aquí la salutació que se sentia, anys ha, quan
s'esqueien les diades nadalenques, i tocaven ara l'un,
ara l'altre: el carter, l'escombriaire i el sereno. Al deixar-nos la seva felicitació sempre recollien alguns
dinerons, no gaires, no us penseu pas!

El carter, en Josep Riba, era un personatge molt
esperat. Portava notícies de familiars que eren lluny,
o dels fills que feien la “mili”, en una època que
només hi havia un parell de telèfons en tot el poble.
Les cartes eren, com és de suposar, molt esperades.

Felicitació del carter

Revers felicitació del carter

L'escombriaire, l'entranyable Pep de Can Nyera,
s'encarregava diàriament, de
donar un volt pel poble amb
el seu carro i la “negrita” per
recollir la brossa (la cendra,
sobretot) de cada casa. També
tenia cura, a l'hivern, d'encendre les estufes de les escoles,
de manera que, quan arribava
la mainada, trobaven calentó
el local. No cal dir que participava en tots els esdeveniments del poble i molt especialment en les Caramelles del
Roser.

Felicitació de l’escombriarire

Tripa 58

20/12/10

8:15

Página 11

Fem memòria
El sereno, en Josep
Rodríguez de Cal Sereno,
transmetia seguretat perquè
es passava la nit de vigilància.
Li confiaven el benestar nocturn. Si hi havia una desgràcia a alguna casa o una necessitat urgent, ja se sabia que
podien comptar amb ell. En
el cas que algun veí necessités
llevar-se molt d'hora, ell,
picant a la porta, el despertava amb la tonada típica: - Les
cinc i el sereno, el cel està
serè!

Revers felicitació de l’escombriaire

Felicitació del sereno

Revers felicitació del sereno

Dels tres oficis, dos ja han desaparegut per
exigències de la vida d'ara. Malgrat això, pensem
que es mereixien un record molt emotiu, sobretot
quan arriben aquestes festes. Tots tres formen part

de “la nostra història”, de “la història del nostre
poble”.
Bones festes!
Dolors Blanch
13
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Entreteniments
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Per Concep Tort

Vestimenta
litúrgica
Alba
Amit
Anell pastoral
Bàcul
Bonet
Casulla
Dalmàtica

Estola
Ínfules
Mitra
Pluvial
Roquet
Tàlem
Solideu

Nou Concurs “Ho saps?”
En aquesta edició comencem un nou concurs perquè hi pugueu participar tots i al mateix temps aprendre coses noves del municipi. Us formulem 5 preguntes de diversos temes relacionades amb el nostre poble:
1. Com es diuen els gegants de Sant Julià?
2. En quina categoria juga l'equip de més nivell del C.F. Sant Julià?
3. Com s'anomena la creu que hi ha al cim de Puig-l'agulla?
4. Quin dia de l'any és Sant Julià?
5. Amb quin gentilici col·loquial s'anomena als vilatortins?
Si responeu correctament les 5 respostes podeu guanyar un TORTELL DE REIS.
Podeu deixar la resposta a la bústia de l'Ajuntament, fins a les 3 de la tarda del dijous 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
Respostes a les preguntes del concurs “Ho saps?” de la Revista Vilatorta Nadal 2010
1.
2.
3.
4.
5.

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

Dades del concursant:
Nom i cognoms ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Edat ……………………………
14

Adreça…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telèfon …………………..…………………
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Amics motos antics

Un dels actes dins del programa de la Festa
Major és la ja tradicional trobada de MOTOS
ANTIGUES de les Guilleries.
Amb la d'enguany ja en són XVII, i és que
sembla que era ahir que amb molta il·lusió i
empenta vam decidir portar a terme aquest acte,
el qual podríem qualificar de lúdic, cultural i de
germanor. Amb els anys s’hi ha anat apuntant
gent nova, l'afició ha anat augmentant i, de rebot,
s'han recuperat i restaurat moltes motos que dormien al son de l'oblit, en qualsevol racó d'algun
traster o garatge.
Un dels objectius d'aquesta afició és, precisament, estimular la recuperació per poder tornar a
gaudir del seu ús, lògicament, un cop restaurades.
Recuperar motos que ja són del passat, però que
formen part del patrimoni cultural motorístic del
nostre país.
Precisament, les principals marques motoristes
espanyoles tenien les seves fàbriques aquí a
Catalunya, com ara: Derbi, Ossa, Bultaco,
Montesa, Sanglas, Narcla, Clua, Rieju, etc. Sí, sí,
aquestes motos són peces de museu del passat,
però un cop recuperades, serveixen perfectament
per fer-hi mils de quilòmetres encara avui dia.

En la trobada d'aquest any hi han participat
més de seixanta motos. Per poder participar-hi,
cal que la moto tingui un mínim de 30 anys.
L'excursió d'aquest any ens va portar fins al Pantà
de Sau, on vam fer un bon esmorzar seguit d'una
llarga tertúlia en la qual els aficionats intercanviaren informació, experiències i vicissituds viscudes
amb les seves motos. L'exposició d'unes quantes
col·locades, sobre l'escenari d'actes de la Plaça
Catalunya, complementava aquesta diada motera
per tal que tothom en pogués gaudir i contemplar-les. Una d'aquestes motos, la més antiga de
les exposades, corresponia a l'any 1925.
Res més per avui, tan sols animar-vos a recuperar aquella moto amb la que el vostre pare o avi
us portava a passeig i que la teniu aparcada en el
record. Per fer-ho, cal que se'n tinguin ganes i es
faci amb il·lusió. Al mercat hi ha gairebé de tot.
Pels que no vau poder venir, només animar-vos
que vingueu l'any vinent i per tots els que hi vam
assistir que sapigueu que ja us estem esperant en
la XVIII trobada.
AMICS MOTOS ANTICS
15
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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
16

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

Concert de
Nadal

Castanyada sardanista
El passat 14 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, es van consumir 50 kg de castanyes, torrades
especialment per aquesta ocasió, a les brases del Restaurant les Set
Fonts.
Tots els assistents, unes 400 persones, vam gaudir d'una esplèndida tarda de sardanes.

Fes-te soci, 40 anys ens
avalen: 1970-2010
Si teniu en compte que la sardana és una de les manifestacions
culturals més importants de Catalunya, el fet que a Sant Julià de
Vilatorta puguem mantenir viva la flama del sardanisme des de
fa 40 anys, és en gran mesura, gràcies als 270 socis que té l'entitat.
És per això que et volem animar a fer-te soci, per només 10
euros a l'any, ens ajudaràs a tirar endavant. T'enviarem l'informació sardanista de la nostra comarca i tindràs l'entrada gratuïta
al concert de Nadal que organitzem; però sobretot estaràs
col·laborant en una tradició tan nostra i catalana com és la sardana.
Ja hem fet 40 anys, ajuda'ns a fer-ne molts més. Fes-te soci!
Per més informació: Telèfon 93 812 21 79

El passat 12 de desembre a les 6
de la tarda, l'Agrupació Sardanista tancarà els actes del seu
40è aniversari amb el tradicional Concert de Nadal que com
cada any va omplir el Saló
Catalunya i que aquest any
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 ha
tornat a comptar amb la
presència de la Cobla La Flama
de Farners i l'acompanyament
de timbales, que van donar un
caire diferent al concert.
Durant l'acte, es va fer la
tradicional rifa d'una gran
panera de Nadal i d'un pernil
entre els socis encertants dels
mots encreuats que van rebre a
casa seva.
Com és habitual, els socis de
l'Agrupació han tingut l'entrada gratuïta.

Calendari de la Temporada 2011
El programa d'activitats previst pel 2011 consta d'un aplec, dues audicions de Festa Major, cinc audicions d'estiu, un concurs de colles improvisades amb coca, fuet i cava per els participants, una
audició a la tardor, amb castanyada inclosa i un Concert de Nadal al Saló Catalunya. De tot això
us n’adjuntem el calendari:
Data

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

Hora

Lloc

Concepte

Cobla

5 tarda

Puiglagulla
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

10 nit

Pça. Catalunya

Audició

Ciutat de Girona

Dissabte 23 juliol

Dissabte 30 juliol

11:30 matí
12 migdia

Lluïsos

17
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Mostra d’Art Local
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Aquesta any per la Festa
Major de Sant Julià de Vilatorta
vam celebrar el 50è aniversari de
l'exposició col·lectiva d'artistes
locals memorial Josep Menció.
Malgrat que la figura que va
fer possible que aquesta exposició ens arribés fins a l'actualitat,
el nostre benvolgut picapedrer
Joaquim Menció, en Quimet,
ens deixés aquest mateix any.
Vam celebrar-ho, tot i així, com
deia, pensant que aquesta tradició no es podia perdre. Per això
amb la mirada a l'obra d'en
Josep Menció, fundador de l'exposició, l'escultor i dibuixant
Antoni Valls, i el propi Quimet,
vam fer possible una petita
retrospectiva històrica.
Com ja vau veure, el nom de
l'exposició s'ha actualitzat, hem
passat a anomenar-la “Mostra
d'Art Local” (MDAL). Entenc
que, com tot, s'ha d'adaptar als
nous temps. També s'han incorporat nous i antics participants
que han volgut retre homenatge
a aquest acte.
La Mostra d'Art Local dels
propers anys crec que és un nou
repte per a tots els artistes i aficionats a l'art de qualsevol mena
del nostre poble. Hem de tornar
a esperar amb curiositat i afecció cada exposició que se’ns presenta per Festa Major. En aquesta en concret, un company i
conegut de tothom, m'explicava

que antigament hi havia una
expectativa a veure les obres que
durant l'any els diversos artistes
del poble feien i que aquesta
exposició servia per mostrar.
Això ens ha de fer reflexionar.
Com artista i promotor de les
properes edicions, com dirien
en cercles professionals, comissari de l'exposició, emplaço a
tots aquells artistes professionals, amateurs i aficionats a la
creació del nostre poble, que
treballin amb el pensament
posat a poder exposar noves creacions per a l'any vinent a la
Mostra. Només així podrem
donar llarga vida a aquest esdeveniment. Ens cal que a cada
mostra es presentin noves creacions sinó no té cap sentit exposar.
Per tal que l'any vinent sigui
un èxit com la d'enguany, intentaré informar amb temps de
l'esdeveniment i així tothom
podrà preparar les seves obres.
Per qui pot utilitzar les eines
que ens dóna Internet, us deixo
un e-mail o correu i un blog que
s'ha creat per començar a fer
història a la xarxa. D'aquesta
manera, podreu contactar amb
l'organització sempre que vulgueu. Aquí anirem posant fotos
i informació.
Si els participants tenen
correu el feu arribar per poder
contactar amb tots ells.

Blog: http://lamostradartlocal.
blogspot.com
Correu:
mdalvilatorta@gmail.com
Pel que fa a l'exposició, agraeixo la confiança que han posat
en mi per poder-la realitzar. I
també agraeixo la col·laboració
de tots, principalment a la
Carme Cortina i a l’Ernestina
Viladegut per cedir-me les obres
d'en Josep Menció, Antoni Valls
i Joaquim Menció que s'han
pogut exposar.
Aprofito aquests mots per
aigrair a tothom qui hagi participat i visitat la Mostra. També
voldria reflexionar al voltant de
l'espai que ens proporciona
l'Aula de Cultura. Com heu
pogut veure en aquesta nova
mostra d'art, s'ha tingut en
compte, encara que molt modestament, la propaganda o informació a partir dels cartells i
punts de llibre que es van fer.
Penso que actualment això és
vital perquè la gent del poble i
d'enllà, s'assabenti del què es fa.
I espero que en les properes
edicions serem capaços de fer la
propaganda apropiada per l'acte. Ens cal, per tant, i això va
dirigit al propi Ajuntament,
llocs específics d'informació per
tal d'oferir als vilatortins tot allò
que es cuina al poble. Dic això,
perquè malgrat que es fa propaganda, molta gent es queixa de
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Mostra d’Art Local
no assabentar-se dels actes.
Haig de dir en honor a aquesta
exposició, que sempre que s'ha
fet hi ha gent, com a mínim, el
dia de la inauguració.
Mireu, tenim un espai que és
l'Aula de Cultura, on tenen
cabuda exposicions de qualsevol
mena i tan professionals com a
qualsevol lloc del país. Que potser necessitaria una posta a
punt, però que està mínimament equipada. Però perquè
això es pugui fer, ens cal públic.
I malgrat tot, la resposta del
poble és insuficient i a vegades
nul·la. Això només alimenta
una cosa, la manca de ganes per
fer res i la resposta a no actualitzar les instal·lacions per no ser
necessari.
Sabem que hem de posar al
dia la comunicació envers la
gent del poble, però el poble ha
de ser conscient que sense ells
no es poden tirar endavant
aquestes manifestacions artístiques.
Sant Julià de Vilatorta té
prou nivell artístic, i no parlo
de persones, que també, sinó del
propi poble. Un reguitzell d’e-

dificacions amb un alt component artístic de gran valor ens
envolta i malgrat tot algunes
estan oblidades per manca de
manteniment i altres no es
tenen en compte després de
recuperar-se. Hem de ser conscients que tenim un patrimoni
artístic de gran valor i que si ens
comprometem a donar-hi suport, només amb l'assistència a
actes com les exposicions de
l'Aula de Cultura, estem fent un
pas de gegant per la cultura i
perquè les institucions posin fil
a l'agulla.
Molts de vosaltres heu pogut
viatjar a l'estranger: Suïssa, Alemanya, França, Holanda,
Anglaterra, etc. En aquest llocs
les seves viles, pobles i fins i tot
ciutats grans tenen un gran contingut artístic. I no de fa quatre
anys, sinó de sempre. La cultura
que aquí se’ns va privar durant
molts anys, allí ha estat vital per
la conservació del seu patrimoni. Mentre que aquí qualsevol
cosa antiga es llençava a les
escombraries, allí es restaurava
perquè eren arrels del país,
vivències, sentiments i sobretot

identitat.
Ara quan anem en aquests
països, fins i tot el simple fet de
tenir els carrers nets i polits,
façanes recuperades, etc. els elogiem. És cert que aquí s'ha fet
molta cosa ençà d’uns anys,
però en manca molta i sobretot
no tan sols de les administracions, sinó de nosaltres mateixos.
Quan jo escolto que es diu
“ja veus, pots fer el que vulguis
que aquí al poble la gent passa
de tot” em fa molt de mal al cor.
Per qui ho fa i per qui no participa i “passa”, com diuen, de tot
i després és el primer que exigeix. Si ens acostumem als actes
culturals, nosaltres mateixos ens
“cultivem”. Si ens acostumem a
recuperar coses antigues, comprar art, i no cal que sigui un
Picasso, ens “cultivem” si anem
al teatre, ens “cultivem”; Aquesta cultura és la que porta als
pobles a ser rics, plens, a tenir
història, a tenir personalitat
pròpia i sobretot a no perdre les
arrels.
Salutacions,
Joan Soler Riera

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: gilabertme@diba.cat
19

Tripa 58

20/12/10

8:15

Página 19

Xile

Imatge d'alguns miners el dia 17 de setembre de 2010, quasi un mes
abans del rescat.
mediàtic, l'esdeveniment anava
tenint un ressò internacional
com mai no s'havia produït.
El rescat
De proporcions èpiques, l'operació rescat, -que durà 22 hores,
31 minuts i 55 segons-, es produí des de la matinada del
dimecres 13 d'octubre fins passada la mitja nit del dijous, dia
14. El protocol de sortida fou
curosament preparat. En primer
terme, s'evacuà un primer grup
de miners hàbils per a imprevistos, prosseguit d'un segon grup
de miners malalts o afeblits anímicament. En tercer lloc, la
resta de treballadors més forts.
La càpsula “Fénix 2” anà transportant tots i cadascun dels
miners, científicament controlats durant el trajecte quant a
constants vitals, a raó de quasi
una hora per trasllat, inclosos els
preparatius.
Es calcula que la retransmissió en directe del rescat per televisió en temps real fou seguida
per més de 1000 milions de per-

sones en tot el món. Sobrepassà
l'audiència que havien tingut la
final del Mundial de Futbol de
Sudàfrica, l'esclat de la Guerra
de l'Irak, la presa de possessió
de Barack Obama i el funeral de
Michael Jackson. Jo vull creure
que fou com si el món s'hagués
abocat a les pantalles, amb un
sentiment més solidari que
morbós, per veure el final feliç,
-gairebé miraculós-, d'aquell
alliberament. Tota una gesta
humanitària perquè en la freda i
fosca nit del desert d'Atacama
33 miners veien la llum i tornaven a la vida.
A títol de conclusió
Valoro extraordinàriament la
grandesa d'aquesta gesta ja que
amb tecnologia del segle XXI
s'ha rescatat la vida de 33
miners que treballaven en condicions laborals del segle XIX.
Hi ha hagut voluntat política
real al servei d'una causa justa i
s'han trobat els mitjans -més de
14 milions d'euros- per a solucionar-la. D'altra banda, hem

d'agrair als mitjans de comunicació que el fet hagi pres dimensions internacionals contribuint
d'aquesta manera a fer prendre
consciència humanitària global
de que som tots els que estem
embarcats en el mateix vaixell
de la vida.
Tanmateix, no voldria tancar
aquest escrit sense deixar
constància d'alguns aspectes
que crec importants i que deixo
a la vostra consideració:
-Quin fou el desencadenant real
de l'esfondrament de la mina?
-Quines eren les mesures reals
de seguretat i d'emergència?
-Quines són les seqüeles físiques
i psicològiques que tindran els
miners i les seves famílies?
-Quines millores laborals s'han
aplicat al treball en mines després d'aquesta experiència?
-Quin bon o mal ús d'aquesta
gesta en faran els protagonistes i
els mitjans?
-Quins són els noms concrets de
tot l'equip humà que ha
col·laborat en el rescat?
-Quin rèdit polític en treuran
els governants?
-Qui ha d'assumir el cost real
econòmic d'aquesta tragèdia?
-Quan prendrem consciència
que molts problemes de la
humanitat tenen solució si hi ha
voluntat política?
-Per què no se soluciona l'apressant i inajornable problema de
la fam que cada dia talla milers
de vides?
Tots plegats farem un pas
endavant si d'aquest fet en
traiem les conclusions que pertoquen.

Francesc Orenes i Navarro
Encarregat de l'Arxiu
Històric Municipal
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“Els 33 d'Atacama”
o la crònica d'un alliberament
La tragèdia d'un fet
El proppassat dia 5 d'agost de
2010, un esfondrament a la
mina d'or i de coure de San
José, al desert d'Atacama del
nord de Xile, deixava atrapats a
33 miners sota terra, a 623
metres de profunditat, durant
69 dies. Restaren aïllats i sense
comunicació amb l'exterior fins
el dia 22 d'agost però, gràcies a
una nota enganxada al ferro
d'una perforadora, van poder
fer saber que estaven vius:
“Estamos bien en el refugio los
33”. Aquest fet, aparentment
atzarós i insignificant, fou
determinant per a sortir d'aquell infern no desitjat.
No som prou coneixedors de
les condicions de vida dels
miners ni del seu estat anímic
emocional durant els 17 dies de
soterrament incomunicat, però
ens ho podem imaginar. Sabem,
però, que dos dels miners atrapats jugaren un paper important: Juan Illanes, de 52 anys,
advocà i arengà els seus companys en favor de la disciplina i
l'organització per a sortir endavant i Luís Alberto Urzúa, de 54
anys, assumí les funcions de
lideratge, de control i de direcció. Curiosament, fou ell qui
racionà durant aquest període
les poques reserves d'aliments i
d'aigua de què disposaven, missió que exercí fins el darrer dia
del rescat.
Els preparatius del rescat
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A partir del dia divuitè de l'esfondrament tot canvià en saber-

El president de Xile Sebastián Piñera mostrant la nota dels miners.
se que els miners eren vius.
Malgrat tot, a l'interior de la
mina les condicions eren dures.
Materialment, un espai reduït
de 50 metres quadrats amb altes
temperatures d'entre 35 i 40
graus i un 98 % d'humitat.
Psicològicament, el dubte i la
incertesa de saber com acabaria
la tragèdia. El govern xilè, amb
el president Piñera al capdavant, n'assumí la missió del rescat sense escatimar mitjans.
Geòlegs i enginyers xilens, amb
l'ajut i assessorament de la
NASA, iniciaren les tasques de
perforació amb una màquina,
batejada amb el nom de “La
Liebre” per la seva celeritat, a fi
d'arribar als atrapats. Tot i que
l'alliberament es preveia difícil,
arriscat i llarg, durant els 46
dies que restaren fins el rescat,
no mancà cap mena d'assistència material i moral així com
tota classe de recomanacions i
assessoraments.
Només en 33 dies “La

Liebre” perforà, no sense dificultats, els 623 metres de
distància dels miners soterrats
fent un pou-passadís per encabir-hi “Fénix 2”, la càpsula de
4,52 m d'alçada per 0,54 m de
diàmetre d'amplada, que transportaria els miners a la superfície. Mentrestant, a l'interior de
la mina els treballadors feien
tota classe de preparatius per a
mantenir-se en forma de cara al
rescat: exercicis físics com caminades, gimnàs, salt de corda... i
fins i tot una dieta controlada
d'aprimament. La NASA recomanà la creació de tres espais de
diferent il·luminació per recuperar la rutina dels ritmes biològics del dia i de la nit així com la
creació d'espais de ventilació. I
sempre, el contacte amb l'exterior a través d'un circuit intern
de TV. Fora, ja des del primer
dia, s'havia instal·lat un campament de familiars dels miners i
de periodistes amb l'evocador
nom d'“Esperança”. A nivell
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Viu el Parc

Espai Natural de Les Guilleries-Savassona
Viu el Parc 2010
programa de cara a l'any vinent i que la proposta
tingui igual o més acceptació que la d'aquest any.
Gràcies per la vostra participació i us animem a
continuar gaudint dels actes culturals del nostre
poble.
Per més informació:
http://www.diba.cat/viuelparc
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El diumenge 26 de setembre de 2010 a les 5 de la
tarda al Parc de les Set Fonts va tenir lloc l'animació infantil Campi qui pugui, emmarcada dins
del programa Viu el Parc que organitza l'Àrea
d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Al matí, a la font Trobada de Folgueroles el Viu
el Parc a l'Espai Natural de les GuilleriesSavassona havia encetat l'edició de 2010 amb la
Matinal al parc. Una gran festa, en un espai especial amb molt d'encant, amb un munt d'activitats, que tenia una proposta de continuïtat en el
Viu el Parc de Sant Julià de Vilatorta, ara amb una
mica menys d'actes, però amb força gresca i animació en un lloc igualment encisador: el parc de
les Set Fonts. Encarant la vesprada, tot i que
vàrem gaudir d'una temperatura molt agradable,
calia una proposta somoguda, engrescadora com
l'espectacle Campi qui pugui d’Ambäukatunàvia.
La presentació de l'acte va anar a càrrec de
Magí Canyelles, membre del grup.
En un primer moment de forma tímida, uns
quants van espolsar-se del damunt la mandra,
però tot seguit ja hi havia molt pares, mares, avis
i àvies ballant els ritmes sincopats del grup d'animació, al final es va comptar amb uns 150 assistents. A quarts de 7 de la tarda i amb el sol ja
baix, l'actuació va acabar i amb ella un dia complet per viure el parc.
L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde
el Sr. Joan Rosell entre altres d'autoritats del nostre municipi. Esperem, doncs, poder ampliar el

PROGRAMA ESCOLAR
El programa escolar Viu el Parc s'ha realitzat
per cinquè any consecutiu a l'Espai Natural de les
Guilleries-Savassona. El programa va dirigit a l'alumnat de 5è de primària i ha comptat amb la
participació de 4 escoles amb un total de 65
alumnes dels municipis de Folgueroles, Sant Julià
de Vilatorta i Vilanova de Sau.
Les escoles de Sant Julià de Vilatorta participants a la cinquena campanya escolar del programa Viu el Parc 2010-10 han estat:
CEIP Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta, 16 alumnes de 5è i 2 mestres.
Col·legi El Roser de Sant Julià de Vilatorta, 16
alumnes, 2 mestres i una vetlladora.
La campanya escolar, ideada i realitzada per
Aprèn Serveis Ambientals, té com a eix temàtic
l'evolució del paisatge i de la fauna, des de fa
10.000 anys enrere i fins a l'actualitat. Aquest
centre d'interès escollit per l'alta importància dels
diversos jaciments de fauna paleolítica i neolítica
trobats a la zona de l'Espai Natural de les
Guilleries-Savassona ha estat l'argument a partir
dels qual s'han vertebrat les activitats.
El programa consta de dues fases:
El programa escolar Viu el Parc a les GuilleriesSavassona s'estructura en dues fases, la primera de
les quals té lloc a l'aula i una segona, anomenada
Festa de les Escoles, que té lloc a l'entorn de Sant
Feliuet.
La fase a l'aula, d'una hora i mitja de durada,
es fa amb el suport audio-visual d'un powerpoint
que comença amb la presentació de l'Espai
Natural de les Guilleries-Savassona i continua
amb un repàs exhaustiu de la història d'aquest
espai natural protegit, des de la prehistòria fins a
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l'actualitat. La sessió il·lustra amb exemples gràfics com ha anat variant el paisatge al llarg dels
temps i també els canvis en la fauna associada.
Amb el temps, les imatges han guanyat en mobilitat i so. Gràcies a les gravacions cedides per l'Àrea de Parcs de la Diputació de Barcelona, es
poden veure animals en moviment i el so d'algun
d'ells.
En acabar la sessió a l'aula, cada alumne rep un
retallable en forma de disc amb 4 diorames per
muntar. Aquest retallable recull l'evolució del paisatge i de la gran fauna de la zona de les Guilleries.
Format per 4 escenes, reconstrueix el paisatge
d'un paratge característic de les Guilleries. Cada
diorama correspon a una de les 4 etapes fonamentals en què podem dividir la història del paisatge en el període holocè (posterior a les glaciacions). A part de mostrar quina era la vegetació
que podíem trobar en aquell moment, apareixen
les espècies més emblemàtiques de la gran fauna
que poblava aquells paratges.
A la sessió a l'aula, a més, s'engresca els escolars
cara la segona fase programa: la Festa de les escoles, que consisteix en una trobada conjunta de l'alumnat en un indret singular del parc.
Les sessions a l'aula han tingut lloc el 28 de
setembre al col·legi del Roser de Sant Julià de
Vilatorta i el 4 d'octubre a l’escola Bellpuig de
Sant Julià de Vilatorta.
La trobada
La Festa de les escoles prevista per divendres
8 d'octubre es va ajornar degut a les previsions
d'aiguats i temporal que els mitjans informatius
anunciaven pel cap de setmana del pont del Pilar.
Finalment, divendres no va caure ni una gota perquè tota l'aigua va caure d'un plegat entre diumenge de matinada i gairebé de forma contínua
fins dimecres al migdia. El dia 22, també en
divendres, les escoles de l'Espai Natural estaven
novament emplaçades i aquesta vegada les previsions eren bones. Cap a les deu del matí van arribar al Roquet de Tavèrnoles els dos autocars que
el Consorci de l'Espai Natural GuilleriesSavassona va contractar pel transport de l'alumnat
de 5è de primària. Després d'una estoneta curta
per esmorzar, es varen formar tres grups de 20
alumnes, i dos mestres cadascun que farien el
recorregut acompanyats per un educador
d'Aprèn.

El recorregut va començar als afores de
Tavèrnoles, on encara hi ha explotacions agrícoles
tradicionals en funcionament.
La trobada escolar de Viu el parc a les
Guilleries-Savassona s'anomena Festa de les escoles perquè té un propòsit eminentment lúdic i es
busca que els alumnes s'ho passin molt bé mentre aprenen una pila de coses de l'espai natural on
viuen.
El recorregut de Tavèrnoles a Sant Feliuet, dissenyat a manera de gimcana, transcorre per diferents pistes que acondueixen a la realització de
diverses proves que s'han de realitzar amb èxit per
assolir el final del recorregut. Les pistes són vestigis que el “paleontòleg local, Pere Comas” va rescatar del passat i que ara ajuden a entendre'l una
mica millor, (tots els materials que es fan servir
com a pistes estan elaborats imitant perfectament
les peces de l'època que es vol recrear, per tal de
facilitar el reconeixement tàctil i visual a tothom,
i aconseguir una comprensió més senzilla i una
major implicació de l'alumnat).
La primera resta és un mosaic amb representació d'un animal de caça major. També monedes
de diverses formes i mides amb inscripcions. Les
restes es van associar a l'època romana (fa uns
2.000 anys). En relació a l'època, els nens i les
nenes van haver de representar diverses escenes a
través de la mímica que els companys havien
d'endevinar: el tastador dels menjars del Cèsar,
carreres de quàdrigues, esclaus remant a galeres, la
caça del senglar, la lluita al circ. El grup de 20 persones és dividit en dos grups que competeixen un
contra els altres. Totes les escenes varen estar molt
ben representades i ràpidament identificades per
la resta de companys.
La segona resta és una trampa per caçar llops i
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un pedrenyal. L'arma remetia a l'època dels bandolers, als segles XVI i XVII, al període conegut
com a barroc. La prova és de memòria i d'agilitat
mental: han de recordar i continuar una sèrie feta
amb noms de bandolers de la zona.
La tercera pista és identificada com una portadora i una maça d'aixafar raïm, elements que
corresponien al període comprès entre finals del
segle XIX i principis del segle XX (fa uns 100
anys). També hi ha una pell de fagina. La prova a
superar és una sopa de lletres gegant en la que
s'han de trobar els noms de 3 espècies extingides,
3 espècies introduïdes exòtiques i 3 espècies reintroduïdes o en procés de reintroducció.
La pista número quatre és un bol d'argila, d'aspecte tosc, amb decoració cardial (les incisions es
feien amb la closca de l'escopinya, Cardium) i unes
puntes de fletxa de sílex. Les restes pertanyien a un
any incert a començament del neolític. La prova
gira entorn a herbes aromàtiques que durant el recorregut s'han identificar: farigola, sajolida i espígol,
les han d'identificar tancades dins un saquets.
La cinquena i última pista és un estendard
malmès i una ballesta. Les restes ens remeten a
l'Edat Mitjana. Tot l'alumnat ja sabia que aquestes restes arqueològiques, com les anteriors, eren
llegat de Pere Comes. Es tracta d'inventar la
recepta d'una crema per embellir el cutis, tant
fatigosa com sigui possible però només amb productes autòctons. Totes les mescles són ben imaginatives, algunes realment repulsives, però totes

reflecteixen que en el trajecte s'han après molts
noms, i relacionant moltes plantes i animals.
A les 2 es va dinar a l'abric de la Pedra del
Sacrifici. A les 3, dividits en dos grups varen pujar
a l'ermita de Sant Feliuet. Un grup va estar atès
pel Xevi, guarda del parc que va fer cinc cèntims
de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, de
les seves funcions i també, de retruc, unes pinzellades de l'ermita preromànica de Sant Feliuet.
Mentrestant, l'altre grup observava atentament la
cisterna, enguany plena d'aigua i vegetació, les
tombes antropomorfes i l'espectacular panoràmica que oferia el mirador.
A 1/4 de 5 tothom ja era als autocars, allà es
va lliurar als alumnes un llibre titulat, La Xara i
el Pau i la Fadrineta de Sau acabat d'editar l'octubre de 2010 especialment per al programa Viu
el Parc.

Centre d'informació de l'Espai
Natural Guilleries - Savassona
a Sant Julià de Vilatorta
Parc de les Set Fonts
Horari: de dilluns a dissabte de 9 a 13 hores
Diumenges de 10 a 13 hores
Telèfon i fax: 938 122 786
Correu electrònic: godayolsr@diba.cat o en.guilleries.stjuli@diba.cat
Per qualsevol informació complementària no dubteu en contactar-nos.
Aprofitem l'ocasió per desitjar-vos Bones Festes i un Bon Any 2011!
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Abaraka Bake

La Binta, en Kalilu i nosaltres

Una joia de regal per aquestes festes de Nadal.
Vagin al cercador i escriguin: “Binta y la gran
idea”. Els sortirà una pel·lícula de trenta minuts
de durada que no els deixarà indiferents. La
Binta és una nena que viu a Senegal i que explica dues historietes: la de la seva cosina que viu
una situació, de ben segur encara molt real, relacionada amb el dret a l'educació i una segona
història sobre la idea del seu pare, que reflexiona sobre els seus valors existents a la seva societat i a la societat dels tubabs, els blancs. Un petit

Us desitgem
Bon Nadal i
Feliç 2011!

tresor de pel·lícula.
Si la Binta creu en Àfrica i els africans, en
Kalilu va viure una altra experiència. Com
molts africans, va quedar enlluernat amb la
riquesa d'Europa i va emprendre un gran viatge.
Per aquestes festes es poden regalar: El viaje de
Kalilu (2009) de Plataforma Editorial. En
Kalilu Jammeh relata en el llibre les desgràcies i
peripècies que va viure des de Gàmbia a Les
Canàries. Actualment viu a Sant Pere de Ribes i
és el president d'una Associació per a l'educació
i l'agricultura a Gàmbia (http://astgo.org). En
Kalilu es va fer conegut arran d'aparèixer a “La
contra” de La Vanguardia ara fa aproximadament un any (dimecres 18 de novembre de
2009) i ens farà una visita a Sant Julià el proper 14 de gener de 2011 a les 20:30 a l'Aula
de Cultura per explicar-nos la seva experiència.
Hi estan convidats.
I nosaltres, immersos en una societat en crisis
i amb greus problemes, mirarem la Binta, escoltarem en Kalilu i aprendrem a submergir-nos i
a posar-nos a la pell d'altres persones que viuen
en altres societats, amb altres problemes i amb
unes altres riqueses. Un gran aprenentatge.
Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta - Jali
http://abarakabake.blogspot.com/abarakabake@gmail.com

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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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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Llar d’infants municipal Patuleia
La Patuleia, com cada any, va
obrir les seves portes el primer
dilluns de setembre amb moltes
ganes de treballar i de viure noves
experiències amb tots els nens i
nenes.
Com a novetat d'aquest curs
hem introduït un personatge
màgic a cada nivell. Els Estels (0

a 1 any) tenim la baldufa, una
simpàtica ratolina. Les Gotes i els
Núvols (1 a 2 anys), la Neli, una
cocodrila molt divertida. I els
Sols i les Llunes (2 a 3 anys), la
Fada Purpurina, que acompanyarà els nens i nenes a través
d'un conte que crearan els pares
amb la seva imaginació al llarg
del curs. Cada cap de
setmana un/a nen/a se
l'emportarà a casa per
poder jugar amb ella.
Una altra activitat nova
que cal destacar d'aquest
curs, és que els infants de
2 a 3 anys podran gaudir
d'una manera molt
amena i divertida de
classes d'anglès. Aquestes són impartides per
una mestra de l'escola
Kids&Us de Vic, on
comencen a tenir el seu
primer contacte amb un
nou idioma a través de
jocs, cançons, personatges, contes, etc.
Un cop passada l'adaptació, vam iniciar el treball de les diferents unitats de programació preparant i realitzant diverses activitats.
A la tardor, es va treballar amb tot d'elements naturals típics
d'aquesta estació:
sortida al bosc a
buscar fulles; fer
galetes de carbassa; manipulació i
experimentació
de
diferents
fruits; la festa de
les fulles... També
vam celebrar la
Castanyada tot
fent panellets,
torrant castanyes,
gaudint de la visita de la Casta-

nyera i fent una gran festa amb
tots els nens i nenes de l'escola!
Després de la tardor i els
transports esperem el Nadal i les
joguines molt impacients. També
esperem amb molta il·lusió la
visita de l'Oncle Buscall, el mestre tioner, que com cada any ens
portarà el tió a la Patuleia (si hem
estat bons minyons, clar!).
Per aquells que vulgueu més
informació podeu visitar la web
de
l'Oncle
Buscall:
http://www.onclebuscall.com/.
Finalment, volem desitjar-vos
a tots unes bones festes i que els
reis us portin moltes coses!
Atentament, tot el personal de
la Llar d'Infants Patuleia.
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Escola Bellpuig

Benvinguts al curs 2010-2011
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Una vegada més encetem el nou
curs escolar. Cada any l'escola
escull un tema central que es
treballa des de P3 dins a 6è.
Enguany el tema escollit és les
quatre estacions de l'any.
Educació Infantil treballarà la
tardor; Cicle Inicial, l'estiu;
Cicle Mitjà, la primavera i Cicle
Superior, l'hivern. Moltes de les
activitats programades per
aquest curs estaran relacionades
amb aquest tema, com per
exemple els tallers de plàstica.
Us en fem un petit recull:
Els tallers de plàstica formen
part de l'Àrea d'Educació
Artística, on es pretén que els
nens i nenes adquireixin la
capacitat d'interpretar i representar el món: aprendre a percebre, però també a produir a partir del coneixement i de la comprensió de si mateix i del seu
entorn i a entendre les imatges
com una representació de la realitat.
Cada taller consta de dues
sessions i cada una d'aquestes té
una durada de 2 hores.
Per atendre la diversitat es
barregen alumnes dels diferents
nivells: P3, P4 i P5; 1r i 2n; 3r,
4t, 5è i 6è. Cada mestre és l'encarregat d'un taller i són els
alumnes els que van passant per
tots. Els alumnes normalment
porten els treballs a casa o bé es
queden a l'escola i es fan servir
com a decoració. A Educació
Infantil es fa tots els dimecres al
matí i a Primària, els divendres a
la tarda.
Aquest primer trimestre, els
nens i nenes d'Educació Infantil, aprofitant la tardor van fer
un mural amb un arbre que han
anat complementant amb dife-

rents elements d'aquesta estació. Han
experimentat amb els
colors de la tardor i
han fet una composició amb pintura i
fulles i una altra amb
paper de seda a amb
tots els colors de la
tardor.
Els treballs de
Cicle Inicial es basen
en 4 tallers on es treballen les tècniques
de moldejar, pintar,
dibuixar i cosir. Els
treballs realitzats són:
un mòbil d'Alexander Calder, un
quadre
estampat
amb els colors de les
estacions de l'any i
diferents dibuixos
d'elements de la tardor, tant pintats,
com cosits amb llana.
A Cicle Mitjà i
Superior treballen la
papiroflèxia, els colors, el modelatge i
les textures. Amb aquestes tècniques s'elabora un clauer, un
calendari, imans, figures de paper i un
quadre de Van Gogh.
LA BIBLIOTECA
DE L'ESCOLA
Després de tant
d'esforç, la biblioteca de l'Escola Bellpuig es posa en funcionament aquest
curs escolar gràcies
al suport econòmic
de l'Ajuntament,

Alumnes d’Educació Infantil, amb el
mural de la tardor

Mostres dels treballs dels
alumnes de Cicle Inicial

Treballs realitzats pels
alumnes de Cicle Mitjà
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l'AMPA i els premis literaris
que es van guanyar el curs
2007-2008, 2008-2009. I sobretot als mestres i persones
involucrades que han fet possible aquest projecte.
Prèviament, el professor de
Biblioteconomia de la UVIC,
Ricard Giramé, juntament amb
els seus alumnes, van elaborar
un projecte per a la nostra
biblioteca. En primer lloc es va
fer una selecció dels llibres que
fins aquell moment hi havia a la
biblioteca de l'escola. Aquests
mateixos alumnes són els que
van orientar l'escola per l'adquisició de nous llibres.
Un vegada finalitzada aquesta primera etapa, la presentació
del projecte a tots els mestres de
l'escola va anar a càrrec dels
mateixos estudiants. Aquest treball va servir com a qualificació
per la seva carrera universitària.
La comissió de biblioteca de
l'escola va ser l'encarregada de
continuar aquest projecte. A
partir d'aquest moment la coordinadora va assistir a un curs de
formació, amb el qual, es va
poder complementar la primera

part del projecte.
També es va aconseguir el programa
Epèrgam, el qual permet registrar tots els
llibres de l'escola
informàticament,
posar-hi el teixell i
facilitar el préstec i
cerca de llibres.
Simultàniament es
va començar a distribuir l'espai, organitzar i folrar llibres i a
fer activitats de formació d'usuaris.
Aquest curs, els
nens i nenes ja
comencen a anar a la
biblioteca i s'ha escollit la mascota que
ens ajudarà a fer activitats d'animació a la
lectura.
Ens queda molta
feina a fer, però amb
la il·lusió de tots els
mestres i professionals, s'anirà millorant
el funcionament i tot
el que concerneix a la
biblioteca escolar.

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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Des d'aquesta plataforma que ens brinda la
revista Vilatorta, us volíem fer partíceps dels
canvis i millores que ha experimentat el servei
de menjador de la nostra escola en els últims
mesos.
A mitjan curs passat ens vam veure obligats a
canviar l'empresa que ens prestava el servei de
cuina i de menjador. Va ser un tema delicat, ja
que a tothom li preocupa l'alimentació dels seus
fills, no obstant, a dia d'avui estem molt contents amb el canvi i la nova orientació que hem
donat al menjador. Després de valorar diferents
opcions, la nostra decisió va ser contractar a
l'empresa ECOMENJA.
El seu projecte ens va semblar molt interessant per molts motius, no només pel fet que les
seves matèries primeres són de moltíssima qualitat, sinó pel compromís de treballar amb els
nostres fills una sèrie de conceptes, com són els
correctes hàbits alimentaris, la higiene, el comportament a taula, el coneixement dels productes de temporada i l'ampliació del ventalls de
plats que fins ara s'havien ofert en el menú.
Ecomenja, com el seu nom indica, és una
empresa que treballa amb producte ecològic. A
la nostra escola, amb l'excepció del peix, tot el
producte és certificat per el CCPAE (consell
regulador que garanteix que es compleixi aquest
requisit). Això ens va semblar molt interessant
perquè incrementava de forma molt important
la qualitat de la matèria primera que estem
donant als nostres fills.
El peix que es consumeix actualment al CEIP
Bellpuig és peix fresc (no congelat) i salvatge
(no prové de piscifactories) i es compra a les
llotges catalanes setmanalment. De manera que
la mainada del centre ha conegut peixos de temporada saborosos i sovint molt assequibles de
preu. Com són les bròtoles, el verat, el sonso
(que per cert té molt èxit), les maires, el bonítol
i el clàssic lluç. L'èxit d'aquest canvi ha estat
rotund.
La filosofia de l'empresa es basa en tres punts:
1.- El producte d'origen ecològic que acabem
de comentar.
2.- El proveïment a través de petits productors de proximitat, obviant els intermediaris i
abaratint així les matèries primeres i reduint

alhora llargs transports que minven les propietats dels productes i l'emissió de contaminants
que això significa. Com a exemple us direm que
les fruites i hortalisses provenen d'hortes situades a Manlleu i al Vallès; l'arròs és del delta de
l'Ebre; la vedella és bruna dels Pirineus i el xai és
del Ripollès. Els làctics, de Girona; els cítrics del
nord de Castelló; el tomàquet triturat es conrea
a Lleida...
3.- La cuina de temporada: Els menús varien
al ritme de les estacions i al ritme dels productes que trobem en cada una d'elles. Això implica utilitzar ingredients en el seu moment òptim,
que és quan contenen els nutrients de millor
qualitat i en la quantitat justa. A més els menús,
s'elaboren i supervisen per part d'un tècnic dietista i químic dels aliments, de manera que el
seu equilibri està garantit.
L'èxit del canvi ha estat important. Malgrat
al començament va regnar un petit sentiment de
desconfiança, avui podem dir que la majoria
dels plats han triomfat de forma clamorosa i que
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productes com la crema de carbassa, les sopes,
els iogurts, alguns tipus de fruita, el peix, el xai
o el pollastre s'han convertit en estrelles del nostre menjador.
També des d'aquí ens agradaria reconèixer la
gran tasca de l'equip de la cuina i de monitoratge. Tenim dos professionals excel.lents que elaboren diàriament els menús a la nostra cuina, i
sembla ser que les seves croquetes de peix i les
seves escudelles barrejades són l'enveja de moltes llars.
Però no només es tracta de menjar, es tracta
de saber fer-ho bé, amb bones maneres i observant una sèrie d'hàbits d'higiene, i això és una
altra de les característiques del nostre servei de
menjador. Es treballa amb els nens els hàbits
que han d'observar abans de menjar, a taula i
una vegada han acabat.
Per tant, estem satisfets amb el canvi, pensem
que hem sortit guanyant en molts sentits i que
al capdavall hem fet una aposta per la salut i l'educació dels nostres fills.
EXTRAESCOLARS
Enguany seguim organitzant l'activitat de
Natació en horari escolar pels cursos de P4 i P5
durant el primer trimestre del curs.
L'activitat de Patinatge, a càrrec de Montse
Morera, que es va començar el segon trimestre
del curs passat està tenint èxit i continua amb
més alumnes aquest curs. Les altres activitats
continuen excepte Escacs que, malauradament,
no hi ha hagut el mínim d'alumnes necessari per
dur-la a terme. Esperem que el curs que ve la
poguem tornar a reactivar.

L’AMPA
de l’Escola
Bellpuig
us desitja
bon any i
bones festes!
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Sortides de descoberta
del nostre entorn més proper
El divendres 8 d'octubre, els alumnes de la
nostra escola, per cicles, van realitzar una sortida
pels voltants del col·legi, a peu, en horari de matí
per complementar alguna de les activitats d'aprenentatge programades durant aquest trimestre en
una o vàries de les àrees que es treballen. Així
potenciem que els alumnes coneguin cada vegada
més el seu entorn escolar més proper: el bosc i el
poble.

d'ESO van fer una visita al pavelló d'esports, per
veure les possibilitats que ofereix als usuaris. Els
de 3r d'ESO van anar, pels boscos de l'entorn del
col.legi, a buscar materials per elaborar centres de
taula en motiu de la festa dels avis de la tarda i,
finalment, els alumnes de 4t d'ESO van realitzar
la ruta verdagueriana per diferents indrets de
Folgueroles.
LA FESTA DELS AVIS: una festa molt lluïda

Llar d'Infants
Aprofitant que estan treballant el centre d'interès “La Tardor”, van anar a passejar pel voltant
del col.legi per collir les fulles que havien caigut
dels arbres, escoltar el soroll que fan al trepitjarles, buscar bolets i fruits d'aquesta època... i utilitzar tot aquest material per construir “El Racó
de la tardor”. Aprenen coses noves cada dia i s'ho
passen molt bé.
Educació Infantil
Es van desplaçar al pla de les Cabres per explicar un conte i poder iniciar el tema de la tardor.
Educació Primària
Els alumnes de 1r i 2n curs van fer un recorregut per les botigues alimentàries de Sant Julià.
Els de 3r i 4t curs, en canvi, van visitar el
poble, per fer una descoberta dels rellotges de sol
i treballar la orientació.
Els alumnes de 5è i 6è es van desplaçar a “Les
Set Fonts” per recollir material de tardor.
Els alumnes més grandets, alumnes de 2n
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Llar d'Infants
Amb motiu d’aquestes celebracions, a la Llar
d'Infants, van convidar a les àvies i avis dels nens
i nenes a participar de la festa realitzant algun
tipus d’activitat juntament amb els seus néts.
A la classe de P-1 van poder comptar amb la
presència de l'àvia d'en Roc, la Sra. Angelina
Erra que els va cantar l'antiga cançó d'en Patufet,
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desconeguda pels nens, i van acabar participantt'hi tots i gaudint-ne molt.
A l'aula de P-2, l'àvia de l'Eloi, la Sra.
Magdalena, va ser qui els va explicar el conte d'en
“Patufet” i no cal dir que la van escoltar amb
molta atenció i els va agradar moltíssim! A més,
els avis de l'Eloi van portar un petit obsequi per
a tots.
Volem donar les gràcies a totes les àvies i avis
per haver vingut a passar una bona estona amb
nosaltres i a col.laborar amb l'escola!
Aquest mateix dia, després d'aquesta activitat,
les cuineres ens van fer una suculent xocolata desfeta perquè en féssim un tastet. Quina oloreta!
Ens la vam menjar d'allò més bé i és així com vam
gaudir de la festa del Roser! Fins l'any que ve!

Cecília, la Carolina i en Gabriel Albó) i la Sra.
Roser Castells i Raurell (àvia de l'Alba Erra)
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. Fina Masó i Gilabert (àvia de l’Iria
i l'Ariadna Comerma) i el Sr. Jesús Anfruns (avi
de l'Arnau i l'Umbert Anfruns), a qui també se'ls
va obsequiar amb un moneder i un bastó de passeig. Després se'ls oferí un berenar de germanor,
acompanyats pel personal de l'escola i, degudament atesos en el sevei de taules pels alumnes de
4t d'ESO.
Per molts anys a totes les àvies i avis! i els desitgem que puguin gaudir durant molts anys d'aquesta festa tan entranyable.

Educació Primària
Com ja és tradició a la nostra escola, el dia de
la Patrona la Mare de Déu del Roser, celebrem,
al matí, els actes tradicionals de l'ofrena floral a la
mare de Déu del Roser i la típica xocolatada. I la
tarda la dediquem a la festa de les àvies i avis dels
nostres alumnes, coincidint amb el Dia Internacional de la gent gran.
Simbòlicament el Patronat del Col.legi, el personal docent i no docent i els seus propis néts els
donen les gràcies per tot el què han fet, fan i faran
ajudant els pares i a l'escola que els acull.
Enguany, va ser una festa plena d'emocions, en
la qual vam poder comptar amb la presència d'uns
gairebé 200 avis.
L'acte consistí en un concert a la capella de la
Mare de Déu del Roser, protagonitzat per alumnes de l'escola, des de P3 fins a 3r d'ESO. Amb
molta atenció, els protagonistes de la festa, van
escoltar un ampli repertori de cançons interpretades pels alumnes de l'escola (els seus néts) a la
Capella de l'escola.
Posteriorment al concert, el Patronat va obsequiar a “l'àvia i l'avi de més edat”, el Sr. Josep Ma
Albó i Torrents (avi de la Berta i en Xavier
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PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal
Li oferim tot tipus de Serveis Immobiliaris
• Venda o lloguer d’immobles
• Taxació o valoració real
• Assessorament en inversions
• Gestió de comunitat de propietaris (Per un
cost mínim tindrà la seva comunitat ben gestionada i al corrent de cobrament).
• Assegurances
A la nostra oficina trobarà l’assessorament
que busca. Amb experiència i professionalitat demostrables.

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

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

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

fmolas@osonanet.com
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Desè aniversari del Club Esportiu Vilatorta

El Club Esportiu Vilatorta es va fundar l'octubre
de 2000 per tal que unes noies de Sant Julià
poguessin continuar jugant a bàsquet en finalitzar
el seu període escolar, i no haguessin de marxar
del poble ni separar-se. Així doncs, amb un equip
júnior femení, una desena de nens i nenes de 4 a
6 anys i uns pares amb molta empenta naixia
tímidament un club de bàsquet, que havia de portar el nom del nostre poble, el Club Esportiu
Vilatorta. Sant Julià té una gran tradició en bàsquet escolar i amb un torneig d'estiu que reuneix
a més de 200 equips, però no disposava de club de
bàsquet.
Els inicis van ser durs, molt durs... entrenant
sota zero i jugant a la pista a l'aire lliure, amb molt
fred o amb molta calor, recollint les fulles dels
arbres i eixugant la neu i l'aigua de la pluja d'un
terra irregular... però tot això ens ha fet forts.

Deu anys després, són ja 13 els equips en diverses categories i amb 150 jugadors des dels 4 anys
fins a sèniors, atraient jugadors de tota la comarca
i amb una important escola de bàsquet per als més
petits del poble. Seguint competicions federades i
de lleure i amb els més petits participant a les trobades de les escoles de bàsquet que organitza la
Federació.
Hem arribat a la dècada gràcies, per damunt de
tot, als nens i nenes, als nois i noies del poble, que
enamorats d'aquest esport, arrosseguen a familiars
i amics, partit rere partit. Però també als pares,
que desinteressadament allarguen la jornada laboral col·laborant amb una junta, per tal que tot rutlli i tothom es trobi a gust, compensant mancances, esperant recolzament de l'Ajuntament de
Sant Julià i lluint amb orgull el nom del nostre
poble arreu de la geografia catalana.
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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

Tripa 58

20/12/10

8:15

Página 35

Esports

David Tarabal i Joaquim Sala Campions de
Catalunya al Clàssic Regularitat

Els “Ral·lis de Regularitat” consisteixen en realitzar un recorregut a una o vàries mitjanes de velocitat imposada. Habitualment, en els ral·lis convencionals com els “WRC”, els vencedors són aquells
que aconsegueixen realitzar les distàncies amb el
menor temps (ésser molt ràpid és bàsic per estar a
dalt de tot de la classificació).
No volem dir que en Regularitat no s'hagi de
córrer, però a diferència del tradicional, en aquests
on es pot circular ràpid, es va lent, en ocasions molt
lent, i on tothom va molt lent, s'ha d'anar al màxim
de possibilitats del vehicle i el Pilot, és a dir, molt
ràpid.
En aquestes curses és tan important el pilot com
el copilot: el primer ha de saber conduir a alts ritmes per mantenir les mitjanes, i el segon ha de saber
en tot moment, i a la dècima de segon, quin és el
ritme del cotxe, mantenir-lo o canviar-lo, segons
indiqui l’organitzador de la prova, i a completar
aquesta funció amb la navegació, carreteres i camins
per on s'ha de seguir. No oblidem que la majoria
d'aquests esdeveniments esportius es realitzen en
carreteres obertes al trànsit i, per tant, és obligat respectar el codi de circulació.
Els competidors han de circular amb vehicles
que tinguin més de 25 anys, aquells considerats
“històrics”, i fabricats fins l'1 de gener de 1950.
Estan classificats en diferents categories, per igualar
possibilitats: no és el mateix un “Renault 4/4” dels
anys 50 que un “Porsche” dels anys 80. Per exem-

ple, els pilots locals David
Tarabal i Joaquim Sala participen a la categoria G, models
construïts de l’01-01-71 fins a
31-12-80, segurament la més
competitiva de totes.
El campionat d'aquest 2010
ha tingut 6 proves, el “Ral·li
La Llana” (dos dies), el
“Cooper Ral.li“, el “2000
Viratges”, el “Clàssic Anoia”,
el “3 Comarques”, i per acabar
el “Cambrils”, aquest disputa
els trams més espectaculars del
mundial. El pitjor resultat
aconseguit per la parella
“Tarabal-Sala” ha estat dos quarts llocs; la resta, dos
tercers, un segon i dos primers.

Aquesta regularitat en aconseguir sempre les primeres posicions, els ha materialitzat com a
“Campions de Catalunya” de la pròpia categoria,
superant Pilots amb trajectòria molt destacada i a
vehicles amb molta més potència que el petit “Mini
Cooper” amb el qual participen. Igual que als anys
60, quan aquest cotxe va ser capaç de vèncer al
famós “Ral·li de Montecarlo”, ells ho han aconseguit a terres catalanes. A més, són guanyadors del
Trofeu Dolça Sastre, atorgat al millor Mini Històric
del 2010 de Catalunya.
David Tarabal i Joaquim Sala, heu deixat al
millor lloc el poble de Sant Julià de Vilatorta.
Felicitats, Campions!
Sant Julià de Vilatorta, octubre de 2010.
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Ass. Bàsquet Sant Julià
El 26è Torneig de Bàsquet Unnim Caixa
Manlleu ha tornat a ser un èxit i ha superat de
nou les anteriors edicions del torneig, tant pel que
fa a número d'equips (242 inscrits) com tot el que
envolta la complexa organització que duu a terme
l'Associació de Bàsquet Sant Julià de Vilatorta,
responsable del torneig, però que, en canvi, no té
al seu càrrec cap equip de bàsquet. Enguany hem
comptat amb més de 120 organitzadors i voluntaris, que durant tot l'any treballen per desenvolupar els 3 dies de torneig en l'últim cap de setmana d'agost. Tot i que la gran majoria dels organitzadors són de Sant Julià i Osona, hem de dir
que ens en vénen des de les quatre províncies catalanes, de València i de Saragossa.
Quasi 600 partits de bàsquet en 25 pistes
simultànies, 10 d'elles a Sant Julià. Paral·lelament
al torneig, ha tingut lloc l'Stage per a 150 àrbitres
i anotadors de taula, que allotjats i fent classe a
l'Alberg de Vic, anaven també arbitrant els partits
del torneig.
Una prova més de l'expansió que està tenint el
nostre torneig, és la presència d'equips de fora de
Catalunya. Enguany han participat equips de
Suècia, Eslovènia, Sèrbia, Euskadi, Eivissa i
València.
A part dels partits de bàsquet corresponents al
torneig, hem pogut veure també:
Els partits ACB: DKV Joventut de BadalonaAssignia Manresa i Regal FC Barcelona-CAI
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Zaragoza.
El trofeu Albert Tobal entre els cadets del
Joventut i del Manresa
Partit de bàsquet en cadira de rodes amb dos
equips combinats entre jugadors de la selecció
catalana i nens de l'escola de bàsquet adaptat.
El clàssic partit entre la selecció femenina
d'Osona i les Monarchs de Barcelona, amb victòria de les osonenques.
El clínic per entrenadors amb una interessant i
divertida conferència pràctica a peu de pista per
part de Pepu Hernández, entrenador del DKV
Joventut i exseleccionador espanyol.
La final de la categoria sènior masculí va ser
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guanyada pel el CB Vic, després de 6 anys que
l'havien guanyat equips de fora d'Osona. Les
Kiwis de Torelló van guanyar a la categoria sènior
femenina.
Com en força anys anteriors, les Wailers de
Sant Julià de Vilatorta, van ser les guanyadores a
la categoria sènior femení no federat. I el CE
Vilatorta va guanyar també a la categoria pre-mini
mixta.
Sens dubte, el moment més espectacular és el
que anomenem “All Stars” del torneig, amb la
final del campionat de triples i el campionat d'esmaixades. El públic va omplir el Pavelló
Municipal de Sant Julià per veure l'espectacle i
presenciar la victòria del jugador del CB Vic, N.
Johnson, en el concurs d'esmaixades.
Com cada any, una sèrie d'activitats complementàries van permetre que tothom que ho volgués, pogués participar en el nostre torneig, tot i
que no fos jugant a bàsquet:
Inflables per als més menuts.
Cantar al karaoke.
Pujar en un dels 3 globus captius (d'Unnim
Caixa Manlleu, de Viatges Alemany i d'Osona
Cuina).
Prendre algun àpat o alguna beguda en una de
les moltes taules a la “Zona Village” al costat del
Pavelló.
Veure partits del campionat mundial de bàsquet a la pantalla gegant instal·lada en el Village.
Jocs d'arreu del món, de Quiràlia, per als
petits.
Festa del Bàsquet a “Untok”.
Concurs de fotografia.
El Carrilet, que a part de poder fer un vol per
Sant Julià, permet que molts participants s'estalviïn d'agafar el cotxe i que n'hi hagi menys voltant

pel poble.
I, no podia faltar la ja clàssica xocolatada popular i la coca de la Crossandra del diumenge al
matí.
I, finalment, us convidem a que us reserveu els
dies 26, 27 i 28 d'agost de 2011, per participar,
d'una o altra manera, en el 27è Torneig de
Bàsquet de Sant Julià.

Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig Bàsquet Unnim
Caixa Manlleu de Sant Julià de Vilatorta

ANUNCIA’T A

V i l a t odra tcaa
sa
m a ca
arribe

39

Tripa 58

20/12/10

8:15

Página 38

nstal.lacions Rosell S.L.
C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95
SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

Aquest any a la teva carta als Reis no
hi pot faltar el benestar! packs
antiestrès, eterna joventut, relax…
informa-te’n a

Lídia

estètica - massatges - teràpies
O 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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Entreteniments

Solució al concurs “D’on és
aquesta foto?” del número anterior

La foto del concurs del número passat era l'escut que es troba a la façana del Casal d'Avis, a la
plaça Major número 7.

Solució a
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema: Camallargs dels
Països Catalans
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Actes d’hivern
CELEBRACIÓ DE SANT JULIÀ
-Patró de la ParròquiaDiumenge, 9 de gener de 2011
• a les 12 del migdia, a l’església parroquial

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

concert pedagògic i familiar
Hi havia una vegada ... el Jazz
Entrada lliure

Els diumenges
30 de gener, 6,13, 20 i
27 de febrer de 2011
Cicle de
cinema
infantil i
familiar
Saló Catalunya 2011

30 de gener:
6 de febrer:
13 de febrer:
20 de febrer:
27 de febrer:

Astro Boy
Pel·lícula per confirmar
Gru. El meu dolent preferit
Fantàstic Sr. Fox
Pel·lícula per confirmar

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

VI 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
Activitats i tallers de Nadal durant tot el dia a càrrec del Punt Jove Tortí
El dijous 30 a la tarda, hi haurà el Patge Reial que recollirà les cartes dels nens per
portar-les als Reis d'Orient.
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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 2010.

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 2011 a les
7 de la tarda. La comitiva farà la seva
entrada a Sant Julià per la carretera de
Vilalleons. A l'ermita de Sant Roc,
portaran les seves ofrenes al pessebre
vivent muntat expressament per a l'ocasió. Després, al pavelló esportiu
municipal saludaran a la gent i faran el
repartiment 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 30 de desembre, a les 6 de la tarda
al pavelló esportiu municipal, dins els actes del VI Saló de Nadal.

Reclutament
de patges
per A 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.

XXIX Concurs
de Pessebres
Casolans
El Concurs de pessebres casolans arriba a la
29a 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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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
44

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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Vilatorta felicita a…
Durant l’any 2010 han fet anys les següents entitats vilatortines

Coral Cants
i Rialles

10 anys

15 anys

25 anys

30 anys

Club
Ciclista Calma

30 anys

40 anys

Exposició
d’artistes locals

Caramelles
del Roser

50 anys

420 anys

Moltes felicitats
a totes les entitats!
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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
46

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

