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Nous serveis per
al Sant Julià del segle XXI

Aquesta tardor ha estat commoguda per una Catalunya que ha
votat, però que no ho ha pogut fer pacíficament com Escòcia
o Quebec: la seva ciutadania ha estat reprimida per la Policía
Nacional en unes imatges que recordaven el règim franquista.
I tot per un anhel de sobirania política, amb una majoria del
Parlament a favor que s’apliqui la llei internacional al nostre país,
especialment el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, teòricament en vigor a Espanya des de l’any 1976.
Algú creu que algun independentista no hagués acatat el resultat del referèndum de l’1 d’octubre si hagués guanyat el no?
Estem al segle XXI, la ciutadania d’un país és prou madura i
està prou apoderada com per decidir el que més li convé!
Encara que no ho sembli, des de l’Ajuntament també podem
ajudar a la ciutadania a apoderar-se. I és que hem treballat per
l’arribada de serveis que són propis del segle XXI, i que ens
ajuden a ser més autònoms, fins i tot més lliures! La fibra òptica
ens ha de permetre estar en primera línia en la societat del coneixement, en l’accés avançat a les tecnologies de la informació
i de la comunicació.
El gas natural ha de fer les nostres empreses i comerços més
competitius, ens permetrà estalviar a tots i a gaudir d’una energia que ens permet accedir a un mercat energètic una mica
més lliure.
El porta a porta ens ha de fer més conscients dels residus
que generem, i serà el nostre gra de sorra per preservar aquest
planeta on ha de conviure tota la humanitat.
Canvis locals de vocació universal, condensats en uns pocs
mesos. Perquè després diguin que només pensem en la independència. Ara ja pensem en clau de República: en dones i
homes lliures, que exerceixen els seus drets fonamentals. I que
treballen de manera responsable per viure en un món millor, ple
de pau i de germanor per tots els éssers que som en aquest
racó de l’Univers.
Bon Nadal a tot el món!
Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
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Montse Piqué
és la nova
regidora
d’Urbanisme
i Serveis

Santi Garolera renuncia
al càrrec de regidor
El regidor d’Urbanisme i Serveis, Santi Garolera, va presentar la
renúncia al seu càrrec en el ple de l’Ajuntament 25 de setembre
passat. En un emotiu comiat, en Santi va exposar que deixa el
càrrec per motius professionals i va tenir paraules d’agraïment
per als companys de consistori, per als treballadors municipals i
per als veïns del pobles de Sant Julià i de Vilalleons.
Santi Garolera ha estat número 2 de la llista d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord municipal (AVV-AM) en les dues últimes
conteses electorals al municipi. Des de la regidoria d’Urbanisme
i Serveis, ha dirigit la reestructuració del Servei de manteniment,
s’ha encarregat de fer més eficients diferents serveis, com el de
jardineria, el d’enllumenat municipal i també el de recollida de
residus urbans, en coordinació amb la regidoria de Medi Ambient, amb Jaume Vilella en l’anterior mandat i amb Lluís Solanas
actualment.
En l’àmbit urbanístic s’ha encarregat del desenvolupament
del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i de les
reclamacions generades per l’entrada en vigor de la nova norma, aprovada definitivament a principis de l’any 2011, previ a
assumir la regidoria. També ha estat el representant a la Junta
de compensació de Campsalarga, on ha procurat defensar els
interessos dels veïns i l’interès públic.
Santi Garolera ha destacat també per l’impuls de projectes
ambiciosos pel municipi, com la millora de la plaça Montseny i
del carrer de Sant Roc, el pla d’arranjament de voreres o la reeixida remodelació del nucli històric, incloent la rehabilitació de
l’edifici de ca l’Anglada. També, en una tasca d’estreta coordinació política, Santi Garolera va dirigir, juntament amb l’alcalde, les
negociacions per fer possible el nou accés al polígon industrial la
Quintana, una obra llargament reivindicada pel municipi.
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta vol agrair la tasca desenvolupada per Santi Garolera al nostre municipi des de l’any
2011 i li desitja molts encerts en la nova etapa professional encetada fa un any com a cap de l’Àrea de Serveis i manteniment de
l’Ajuntament de Vic. Tot i que Santi Garolera abandona el càrrec
com a electe municipal, continuarà sent membre de la coalició
Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord municipal.

En el Ple del 23 d’octubre passat Montse Piqué va prendre
possessió del càrrec de regidora d’Urbanisme i Serveis en
substitució de Santi Garolera
i s’incorpora a l’equip de govern pel grup AVV-AM. A més
de les funcions pròpies de la
regidoria també exerceix la
representació en els organismes externs de l’Ajuntament
que li pertoquen, com la Junta
de Compensació de Campsalarga.
Montse Piqué és diplomada en Arquitectura Tècnica
per la Universitat Politècnica
de Catalunya, Graduada en
Ciències i Tecnologia de l’Edificació per la Salle Universitat
Ramon Llull, té un postgrau
d’Urbanisme. Montse Piqué
va guanyar la Beca de recerca
Josep Romeu 2014-2015 pel
treball “L’estiueig a Sant Julià
de Vilatorta (1880-1950)”, en
fase de publicació.
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El porta a porta
ja és una realitat

La nit del diumenge 19 de novembre es va estrenar el nou sistema de recollida de residus porta a porta amb la primera recollida
d’orgànica. Prèviament es van fer dues sessions informatives al
Saló Catalunya, el 10 i 16 de novembre, i es van establir tres dies
per recollir els cubells a l’Aula de Cultura -l’11, el 16 i el 18 de
novembre-. Una EcoEstació va ser a la plaça de Catalunya durant tota la tarda del dia 16 on es podia jugar al joc del reciclatge
i aclarir dubtes. Al final de primera sessió informativa, a la qual hi
va assistir moltíssima gent, es va fer el sorteig d’una tauleta tàctil
entre els assistents i que va tocar a l’Imma Freixanet. El mateix
cap de setmana d’implantar el nou sistema es van retirar tots els
contenidors de residus, excepte els del vidre.
Sant Julià de Vilatorta se suma a la vintena de poblacions
d’Osona que recullen els residus amb el sistema porta a porta.
Millorar els índexs de reciclatge és l’assignatura pendent al municipi, on el percentatge de deixalles recuperades frega el 52%.
Amb el canvi, l’Ajuntament vol arribar al 80%, ja que per sota del
75% no es compliria el pla de viabilitat. L’aplicació d’aquest model també permetrà evitar l’encariment del cost de tractar la fracció de rebuig que va a l’abocador d’Orís. El cànon per tona puja
a 24,5 euros, però el preu creixerà progressivament fins arribar
als 47,10 el 2021. Es tracta d’una pujada poc compatible amb el
compromís de l’Ajuntament de no incrementar la taxa d’escombraries.
A banda de l’aspecte econòmic i de millorar els índexs de reciclatge un altre repte que cal encarar és rebaixar les 1.230 tones
de residus que Sant Julià genera cada any. El problema d’aquest
volum de deixalles, a més de ser provocat per persones poc sensibles al reciclatge, també era en l’anomenat “turisme d’escombraries” detectat en els contenidors de les vies de comunicació
entre pobles, on es recollien més residus sense separar. En aquest
sentit el porta a porta s’equipara al sistema que comparteixen
els municipis veïns: Folgueroles, Calldetenes i Santa Eugènia de
Berga. El fet de ser una població extensiva, amb poca densitat
de població i pagesia, no ha condicionat l’adopció del nou model
que s’ha aplicat al mateix moment tant al nucli urbà de Sant Julià
de Vilatorta com al de Vilalleons.

Comparació
de costos
En números rodons, el sistema de recollida amb contenidors costava 157.000 euros
anuals. Aquesta quantitat
incloïa el cost de recollir les
deixalles dels contenidors,
més l’import de les plantes de
tractament de residus, menys
l’abonament que rep l’Ajuntament per les matèries reciclades.
El sistema porta a porta
està pressupostat en 213.000
euros. Es tracta d’un augment
de 55.000 euros que s’esperen recuperar amb l’estalvi
mediambiental, amb el fet de
no haver de comprar contenidors nous -ara calia fer una
inversió de 100.000 euros per
renovar-los en haver-se exhaurit la vida útil-, i amb l’estalvi de l’increment de cost de
portar els residus no reciclats
a l’abocador.
Si no s’hagués implantat
el porta a porta, l’any 2020 el
sistema de recollida de deixalles a Sant Julià hauria deixat
de ser sostenible.

Masos
disseminats
i residents de
cap de setmana
En el cas dels masos disseminats i pels residents dels caps
de setmana s’ha habilitat una
zona d’aportació al polígon la
Quintana. És un espai obert
supervisat per evitar que es
converteixi en un abocador.
Més endavant es construirà
una àrea amb sostre i tanca i
que tindrà un sistema d’accés
autoritzat, mitjançant noves
tecnologies.

Els cubells de la fracció orgànica són
de color marró i tenen un xip que identifica el propietari. Amb aquest sistema
es permet saber amb detall com va la
recollida cada dia. És un primer pas
perquè a llarg termini, l’Ajuntament pugui ser més just i no fer pagar la mateixa taxa de residus a tothom, per tal que
qui menys residus generi més diners es
pugui estalviar, el que s’anomena “pagament per generació”.
Els cubells de la fracció resta són de
color gris. Ambdós cubells van amb un
sistema que bloqueja la tapa posant la
nansa endavant per tal que no se’n vessi el contingut en cas que es traboqui
el cubell.

Què es posa on?

Orgànica: Restes de menjar.
Multiproducte: Paper, cartró, envasos
de plàstic, envasos de metall, brics, paper d’alumini, esprais, aerosols...
Resta: Tot allò que no es pot dipositar
en les altres fraccions ni portar a la deixalleria. És a dir, tot el que no es pot
reciclar i la cendra. Inclou molt poques
coses per això només es recull el dimecres cada quinze dies.

Quin dia toca què?

Dilluns i divendres: multiproducte
Dimarts, dijous i diumenge: orgànic
Dimecres (quinzenal): resta
Els dissabtes no hi ha recollida
Les deixalles s’ha de treure al carrer entre les 8 i les 10 de la nit.

A la porta
de casa traurem,
el dia que toca:

El cubell d’orgànica -el que té el xipamb les bosses compostables a dins.
Els bolquers en una bossa qualsevol a
part i posada al costat o sobre el contenidor d’orgànica
El cubell de resta (rebuig) amb la bossa
a dins.
El multiproducte una bossa ben lligada
-sense cubell-. El cartró es deixa ben
plegat al costat de la bossa.

Recollida de bolquers
i compreses

Els bolquers i les compreses es recullen el mateix dia
que l’orgànica. Cal posar-los en una bossa a part, mai
dins la mateixa bossa compostable de l’orgànica. Quan
es tregui al carrer es deixa al costat o sobre el cubell de
l’orgànica.

Recollida d’andròmines
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Els cubells

A partir d’ara les andròmines es passaran a recollir dos
cops al mes, prèvia trucada a l’Ajuntament que confirmaran el dia de la vostra recollida.

Recollida de restes de jardí

La gespa i les fulles es poden treure cada dia que es
recull l’orgànica. Si se'n genera més quantitat es pot
demanar un contenidor més gran a l’Ajuntament; un
de 120L o de 240L, cada contenidor suposa una fiança
de 20 euros i s’hi pot barrejar verd i orgànic, en aquest
cas no cal bossa. Aquests contenidors només es poden
treure els dies que es treu l’orgànica: dimarts, dijous i
diumenge.
La recollida de brancada de jardins es farà un cop al
mes durant tot l’any: el primer dilluns de cada mes. Cal
deixar les restes de brancada ben apilades davant de
casa. També es recolliran la gespa i les fulles en el contenidor habitual que s’usava fins ara. Aquesta recollida
la fa TAC Osona, com fins ara. Cal recordar que aquesta
empresa no té el vehicle mecanitzat per elevar contenidors, i per tant s’ha de fer amb els contenidors habituals
que féiem servir.

I els envasos de vidre?

Els únics contenidors que queden a la via pública són
els de recollida de vidre, l’única fracció que no es passa
a recollir per les cases i que continua com abans. En
aquests contenidors només s’hi poden tirar ampolles i
pots de vidre sense tap. Encara que sigui de vidre, si no
és un envàs no s’hi pot tirar. El vasos de vidre, el vidre
pla, les bombetes, els fluorescents, els miralls i els taps
d’ampolla cal portar-los a la deixalleria.

La deixalleria mòbil

La deixalleria mòbil continuarà venint el segon divendres de cada mes. I agafarà més protagonisme perquè
descobrirem que moltes coses que fins ara es posaven
a la fracció resta es poden recuperar. Fixeu-vos tot el
que s’hi pot portar per tal que es reaprofiti: petits aparells electrònics (mòbils, vídeos, TV, ordinadors, electrodomèstics...), pintures, tòners, dissolvents, productes
de neteja, roba i calçat, bombetes i fluorescents, piles
i bateries, ferralla petita, cables elèctrics, medicaments,
càpsules de cafè...
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El canvi climàtic i el porta a porta a Sant Julià
Les notícies sobre el canvi climàtic ens fan sentir impotents. Llegim als diaris: “Un nou rècord històric de
CO2 ens encamina cap als +3 graus l’any 2050”;
el 2017 ha estat “el vuitè any amb menys gel marí
a l’àrtic des de 1979” —que és quan s’iniciaren les
mesures per satèl·lit—; “El bloc de gel més gran de la
història es desprèn de l’Antàrtida”; “Les illes que desapareixeran del mapa amb el canvi climàtic: les Maldives, les Marshall, Fiji, Kiribati (etc.)”. Llegim tot això,
i ens sentim impotents, perquè no sabem com lluitar
contra l’escalfament de la Terra, que ens porta cap a
un desastre mediambiental.
Però sempre ens quedarà el Capità Enciam: “els
petits canvis són poderosos” i mai tan ben dit. Que
la dimensió vertiginosa de l’escalfament global no ens
faci creure que res depèn de nosaltres. El petit canvi
que proposem des de Sant Julià de Vilatorta és el
porta a porta. Cada família separarà els residus que
genera, i els traurà a la porta de casa. Això és important! Perquè estem segurs que les famílies de Sant
Julià són molt curoses, perquè cada cubell serà de
cada família i així serem més conscients dels residus
que genera cada casa.
Entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, els dilluns
i els divendres traurem el multiproducte al costat del
portal. Dimarts, dijous i diumenge, l’orgànica —i bolquers en una bossa a part. I cada dos dimecres, el
rebuig. Les andròmines, si truqueu a l’Ajuntament,
també les recollirem a casa els dimarts cada 15 dies.
I la recollida de brancada dels jardins a partir d’ara serà
un cop al mes, perquè l’herba tallada la podrem abocar al contenidor d’orgànica sempre que vulguem.
Fins ara, el sistema de recollida amb contenidors
pujava a 157.000 € anuals en números rodons: això
inclou el que ens costa recollir les deixalles dels contenidors, més el que cobren les plantes de tractament
de residus, menys l’abonament que rep l’Ajuntament
per les matèries reciclades. El nou sistema porta a
porta el tenim pressupostat en uns 213.000 €. Es
tracta d’un augment de 55.000 € que esperem recuperar amb l’estalvi mediambiental, amb el fet de
no haver de comprar contenidors nous i perquè ens
estalviarem l’increment de cost de portar residus no
reciclats a la planta d’Orís. En el futur, que és en el que
hem de pensar els polítics, ens sortirà a compte a tots
plegats. Si no haguéssim actuat, cap a l’any 2020 el
sistema de recollida de deixalles a Sant Julià hagués
deixat de ser sostenible.
La implantació del porta a porta al nostre poble és
innovadora en alguns sentits: cada cubell conté un
xip, que n’identifica el propietari. Així podem caracteritzar les vegades que el cubell és abocat al camió de
recollida. És un primer pas perquè, a llarg termini, puguem ser més justos i no fem pagar la mateixa taxa de
residus a tothom, per tal que qui menys residus generi

més diners es pugui estalviar, el que s’anomena “pagament per generació”. De moment, el compromís
que adoptem davant la ciutadania és no incrementar
l’actual taxa de residus.
Tampoc no podem oblidar que el nou sistema porta a porta és factible gràcies a la complicitat de molts
actors: pel consens entre les dues forces polítiques
del municipi presents en el plenari, Acord per Vilatorta i Vilalleons-AM i Partit Demòcrata Català; i per
un suport considerablement majoritari del veïnat en la
xerrada participativa on se’n va decidir la implantació.
Però també per Recollida de Residus d’Osona, SL,
empresa mixta del Consell Comarcal d’Osona, on les
administracions locals de la comarca sumem esforços per una millor prestació dels serveis públics.
Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons formem part de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i del
Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia. Per tal d’assolir els objectius fixats en aquests compromisos, a
Sant Julià volem separar millor els nostres residus, per
reaprofitar-los i així minimitzar les emissions de CO2 a
l’atmosfera. Perquè sabem que un quilo de paper reciclat evita l’emissió de 900 quilos de diòxid de carboni a l’atmosfera, un dels principals gasos d’efecte hivernacle. O que cada ampolla de vidre reciclada evita
consumir l’energia que gastaria una bombeta de 100
watts durant quatre hores. O que els residus orgànics, separats de manera correcta, es poden aprofitar
per a compostatge i així evitar l’ús d’adobs industrials
nitrogenats.
Perquè sabem que quan un ocell baixa de Palomeres veu un poble al portal de les Guilleries, que
està integrat al seu entorn natural. Perquè fem cas del
savi Miquel Pallàs, que al Casal Núria va deixar escrit
“Respecteu els arbres i els ocells”. Per complir aquesta màxima avui en dia, quan llencem una cosa abans
hem de pensar una mica. Això ens suposa una mica
més d’esforç a tots. Però ell mateix també va dir el
que veiem escrit al Parc de les Set Fonts: “L’home
resolt fa el que vol”.
Lluís Solanas - Joan C. Rodríguez

L’alcalde de Sant Julià de Vilatorta és el nou president del
Consorci de l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona per
als propers dos anys. Tal com
es va decidir en l’assemblea
de l’ens, celebrada la tardor
de 2015, Joan C. Rodríguez
pren el relleu de Carles Baronet, alcalde de Folgueroles, a
mig mandat de la legislatura.
Cap dels dos municipis n’havia exercit mai la presidència.
L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona té una superfície protegida de 8.376 hectàrees, i és un Parc de Diputació
de Barcelona -com el Parc
Natural del Montseny, el Parc
del Castell de Montesquiu,
etc-. Per això el consorci que

el gestiona està format per la
Diputació de Barcelona i els
ajuntaments de Sant Julià de
Vilatorta, Folgueroles, Vilanova de Sau, Tavèrnoles i Sant
Sadurní d’Osormort.
El consorci de l’Espai Natural, amb el seu equip tècnic i
l’equip de guardes, s’encar-

El calendari fiscal del 2018
En les dates del calendari fiscal que apareixen en el calendari vilatortí s’hi han detectat tres errors:
- La data de pagament de la primera fracció (domiciliat)
de l’IBI és el dia 2 de juliol i no el dia 3.
- La data final del pagament de les escombraries és el
dia 5 de juliol i no el dia 4.
- El període de pagament del cementiri i de l’entrada de
vehicles és del 3 de setembre al 5 de novembre i no
de l’1 de setembre al 2 de novembre.
Així doncs, el calendari definitiu i correcte és el següent:
- De l’1 de març al 4 de maig:
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Del 2 de maig al 5 de juliol:
Taxa per a la gestió de residus
Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat)
- 2 de juliol:
Impost béns immobles urbans -1a fracció- (domiciliat)
- Del 3 de setembre al 5 de novembre:
Taxa servei cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles-guals
Impost sobre béns immobles rústic
- Del 17 de setembre al 19 de novembre:
Impost sobre activitats econòmiques
- 2 de novembre:
Impost béns immobles urbans -2a fracció- (domiciliat)
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L’alcalde de Sant Julià, nou president
del Consorci Guilleries-Savassona

rega de tenir cura d’aquest
territori: promou, entre altres,
estudis científics de la flora i
la fauna de la zona, la planificació i gestió del territori, l’arranjament de camins, la neteja
de zones forestals públiques,
l’organització d’actes de promoció ambiental, etc.

L’Ajuntament congela
els impostos del 2018
Els impostos que depenen de l’Ajuntament, com l’IBI, l’impost d’obres o
la taxa d’escombraries, no tindran cap
increment per a l’any 2018 a Sant Julià
de Vilatorta. Seguint el compromís que
l’equip de govern va adoptar a principis
de legislatura s’ha optat per congelar
novament els impostos que depenen
de l’Ajuntament i que suposen l’ingrés
més important per l’erari municipal. En
el cas del cadastre o Impost de Béns
Immobles (IBI), per tal que el rebut no
experimenti cap increment s’ha optat
per disminuir el tipus aplicat per l’Ajuntament per compensar l’augment del
4% dels valors cadastrals l’any 2018.
Es manté la bonificació del 50% per a
famílies nombroses i monoparentals,
aquesta última via subvenció econòmica. La taxa d’escombraries també es
manté, malgrat l’increment que tindrà
el servei amb la implantació del sistema porta a porta, valorat per l’equip de
govern en uns 55.000 euros. La proposta provisional d’ordenances fiscal per
l’any 2018 fou aprovada per unanimitat
en el plenari del dia 23 d’octubre.
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El gas natural està a punt d’arribar al poble

El dijous 3 de novembre al vespre, va tenir lloc al Saló Catalunya
l’acte informatiu “Arribada del gas natural a Sant Julià de Vilatorta” organitzat per Gas Natural Distribución. Amb la presència
de Javier Orviz, delegat a Barcelona Nord de Gas Natural, i de
l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan C. Rodríguez, que van
explicar els avantatges de l'arribada del gas natural a la població
i el procés del canvi de gas. Durant l’acte, l’alcalde va criticar
el canvi de seu social de la companyia. I va recordar que en
cert moment la companyia no complia amb els compromisos
adquirits amb el consistori, motiu pel qual va fer un agraïment
públic al suport rebut per part del Director General d’energia
Pere Palacín i de la Delegada del Govern de la Generalitat a la
Catalunya Central, Laura Vilagrà, cessada arran de l’aplicació de
l’article 155.
L’acte es va clausurar amb un aperitiu durant el qual es van
poder resoldre els dubtes particulars als assistents.
Tots els clients que fins ara a casa els arribava Gas Liquat del
Petroli (GLP, format majoritàriament per gas propà), passaran a
rebre gas natural, més barat, si és que no renuncien al servei.
El canvi no ha de suposar cap cost per aquestes famílies. Us
informem dels passos que se succeiran.
Canvi de l’empresa que comercialitza el GLP
Gas Natural va comprar a
Repsol tota la canalització
de gas del municipi. Seguint
el procediment que marca la
legislació, en primer lloc Repsol va comunicar als clients
aquesta compra. Seguidament, va ser l’empresa Gas
Natural Redes qui va començar a facturar l’actual servei
de GLP.
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Passos previs pel canvi de
GLP a gas natural
Abans de fer el canvi, els

tècnics de Gas Natural ja han
començat les visites a les
cases per fer un cens dels
aparells i planificar què caldrà canviar a cada llar un cop
circuli el gas natural per les
canonades. Prèviament a les
visites dels tècnics, la companyia Gas Natural envia una
carta informativa personalitzada establint la data de visita. Un altre pas previ al canvi
de gas, és el treball als camps
i als carrers per tal d’instal·lar
les escomeses necessàries i
inserir vàlvules per sectoritzar
la xarxa i dividir-la en zones.

El dia clau: arribada del gas
natural a la canonada de
casa
Hi ha la previsió que cap al
febrer de 2018 es porti a terme el procés físic de canvi de
GLP a gas natural, denominat
“transformació”. La transformació es farà per zones. Cada
zona es transformarà un dia
concret. El canvi de gas es
farà de nit: es tancarà el gas
després del sopar i, durant les
hores següents, es purgaran
les canonades i s’empenyerà
el propà amb la introducció
del gas natural. A partir de primera hora del matí, es restablirà el subministrament i els
tècnics aniran casa per casa
a adequar els aparells necessaris per poder cremar el gas
natural, sense cap cost. En tot
moment s’informa a les famílies del calendari i dels dies
que tindrà lloc el procés de
transformació i les visites dels
tècnics.
Un cop s’hagin transformat
totes les zones, el gas natural
ja circularà per tota la xarxa
de distribució. Llavors, es procedirà a buidar i desmantellar
els actuals dipòsits de propà
o GLP -al Puig i a la Font d’en
Titus- per deixar els terrenys
nets.
Millor no canviar de companyia fins que no arribi el gas
natural a casa
El canvi de gas, a part d’un
estalvi, també significa la liberalització del mercat. Les
famílies, comerços i indústries
podran contractar el servei de
gas natural a qualsevol de les
múltiples
comercialitzadors
que existeixen.
Des de l’Agència d’Energia d’Osona i de l’Ajuntament
es recomana que els actuals
clients de GLP -que reben la
factura mensual de Gas Natural Redes- de moment no

I com ho haig de fer si ara
no sóc client però vull que el
gas natural m’arribi a casa?
Que la xarxa de gas del
municipi passi a ser de gas
natural té un altre avantatge:
s’inverteix més en la seva expansió. En la xerrada del 30
de novembre, el representant
de Gas Natural, Javier Orviz,
va afirmar que a llarg termini
la xarxa s’estendria per tots
els carrers.
La companyia és la primera interessada en tenir més
clients connectats, per això
fa ofertes per promoure que
més llars es connectin a la
xarxa de gas. I sol imputar al
client només l’escomesa, no
el tram de canonada per arribar a casa seva.
A més, com que la xarxa
de gas de Sant Julià donarà
servei a la de Folgueroles, es
preveu que la canonada principal de gas circuli al llarg de
l’avinguda Puig i Cunyer. Això
permetrà portar el gas natural
a barris com els de les Roques, les Pedreres o Pleuna.

Per tant, si esteu interessats en aquesta energia per
casa vostra, parleu amb el
vostre instal·lador de proximitat per conèixer la previsió
de la companyia d’estendre’s
cap al vostre domicili.
Un últim consell: confieu amb els instal·ladors de
proximitat
Tingueu en compte que altres poblacions com Prats de
Lluçanès o Calldetenes van
tenir problemes amb empreses de llauneria desconegudes que van fer la instal·lació i
escomesa del gas a casa. Per

tant, un últim consell: a través
d’AICO Serveis Energètics, el
gremi d’instal·ladors d’Osona, escolliu un dels instal·ladors de proximitat, que tenen
l’empresa a Sant Julià:
• Instal AD Sant Julià, SL.
T. 93 812 27 01
info@instalad.com
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facin canvis de companyia
subministradora. És millor esperar que s’hagi completat el
procés de transformació, que
els arribi gas natural a casa i
que rebin la primera factura
amb el nou subministrament
de gas natural. Llavors poden canviar de companyia si
ho desitgen i escollir la comercialitzadora que més els
convingui. En cas que ja hàgiu firmat un contracte amb
una altra companyia subministradora, no patiu: sembla
que com a màxim el que ha
passat en altres municipis és
que al client no li facturen res
fins mesos després del canvi,
i que llavors ha de fer-se càrrec de les factures endarrerides. Si teniu qualsevol dubte,
dirigiu-vos a l’Ajuntament o a
l’oficina d’atenció al consumidor de Vic, al Sucre.

• Joan Rosell Atienza
T. 93 888 80 24
joanrosell70@gmail.com
• Xevi Rosell Ballús
T. 93 888 78 95
rosell.xevi@gmail.com

Instal·lada a l’Ajuntament
una pantalla d’informació
meteorològica en temps real

MeteoVilatorta ha instal·lat, al taulell de recepció de l’Ajuntament, una pantalla que ofereix informació en temps real de l’estació meteorològica de Sant Julià de Vilatorta. Aquesta pantalla
actualitza cada 10 minuts aproximadament la informació de tots
els valors meteorològics que es produeixen: temperatura, humitat, pressió, vent i precipitació, així com els valors màxims i
mínims i també la precipitació mensual i l’anual. Aquest sistema
d’informació en temps real substitueix el full informatiu que cada
dia es penjava a primera hora del matí al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, però que anava perdent vigència amb el pas de
les hores.
Tota la informació en temps real apareix sobreimpressionada
a la imatge que emet la webcam situada al terrat de ca l’Anglada, on es veu en primer terme la Sagrera de Sant Julià i al fons
vistes al Cabrerès i al Pirineu.
Aquesta informació l’ofereix MeteoVilatorta en temps real i
s’emmarca en el projecte MeteoGuilleries. Si esteu interessats
en disposar d’aquesta informació i imatge al vostre mòbil o tauleta la podeu obtenir a la següent adreça:
http://www.meteoguilleries.cat/municipis.php?mun=santjulia
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A Sant Julià ja es pot
contractar fibra òptica

L'empresa Vilatorta Fibra és la comercialitzadora d'Internet d'alta
velocitat que arriba al nostre poble amb el desplegament de la fibra
òptica que ha fet l'empresa APFutura. L'arribada d'aquesta nova
prestació és un salt qualitatiu en termes tecnològics i de connectivitat. A partir d’ara el poble pot gaudir de més i millors eines en
l'àmbit digital. Vilatorta Fibra és una empresa privada que presta
serveis d'accés a Internet i telefonia a través de fibra òptica. Per
poder contractar el servei cal posar-se en contacte amb l'empresa
Vilatorta Fibra, al telèfon: 93 198 83 00 o el correu electrònic: hola@
vilatortafibra.net. Recordeu que aquesta empresa no és municipal,
ni està participada per l’Ajuntament. De moment el servei no arriba
a totes les cases, tot i que segons l’empresa el desplegament continua. En tot cas, si heu demanat el servei i no us arriba al domicili, podeu entrar una instància a l’Ajuntament comunicant la vostra
adreça, així el consistori podrà conèixer la penetració d’aquest nou
servei.
Per altra banda, segons sembla en les properes setmanes es preveu que arribi una nova companyia que prestarà el servei de fibra
òptica: l'empresa Goufone.

Movistar cableja amb fibra òptica l'antena de Puigsec
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Després de vàries queixes de l’Ajuntament pel mal funcionament de
l’antena de Puigsec en cas de mal temps, finalment la companyia
Movistar ha iniciat els treballs per fer arribar fibra òptica fins l’antena,
i així assegurar-ne la fiabilitat. Fins ara l’antena s’alimentava amb un
radioenllaç, que fàcilment deixava de funcionar en cas de pluja o
vent. Els treballs, per tant, han de suposar una millora directa pels
usuaris de telefonia mòbil que són clients de Movistar. Pels clients
de la resta de companyies, dependrà del conveni que les operadores
estableixin entre elles.
Per altra banda, Movistar ha comunicat a l’Ajuntament que després de les tasques a l’antena en les properes setmanes ja procediran a desmantellar la xarxa aèria de telefonia del nucli històric, per
muntar-la de nou en la xarxa subterrània feta durant les obres de
remodelació de la sagrera del poble. Aquests treballs, que la companyia ha demorat molt, ja havien estat anunciats i explicats fa temps
per l’Ajuntament als veïns.

L'Ajuntament
inverteix
17.900 euros
per fer
canalització
fins el polígon
L’Ajuntament ha invertit
17.900 euros (IVA inclòs)
per connectar amb canalització de fibra òptica el
nucli urbà de Sant Julià,
des del carrer dels Terrissers, amb el polígon industrial la Quintana. Les
obres s’han adjudicat a
l’empresa ASSA Hidràulica i Electricitat, S.L., per
aprofitar la reposició de
ferms amb les obres de
canalització de la canonada de gas natural.
Aquesta canalització,
preparada per donar servei a més d’una empresa
de fibra òptica si cal, tindrà dues funcions: d’una
banda portar el servei de
fibra òptica a les empreses del nostre polígon industrial, per tal d’evitar els
problemes de connectivitat a Internet que tenien
fins ara, i que els feia perdre competitivitat.
La segona funció és la
de permetre a les empreses de fibra òptica -de
moment només APFuturaconnectar l’actual xarxa
de Sant Julià i Folgueroles
amb la C-25, on transcorre una línia de fibra òptica
majorista. Això ha de donar més estabilitat a tot el
sistema, perquè ara mateix
els usuaris dels dos pobles
depenen d’un radioenllaç
a Folgueroles que proveeix
tota la xarxa, que per tant
encara no està connectada a les principals vies de
fibra òptica.
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Obres als patis del carrer de l'Era de Vilalleons
Aquesta tardor passada es
van iniciar les obres d’urbanització del pla de millora urbana número 5 de Vilalleons.
A la parcel·la de més de 700
m2 destinada a equipaments i
a aparcament, situada a l’inici
de la carretera de Puig-l’agulla, s’ha fet un canvi d’emplaçament i ampliació de l’espai
de jocs infantils i mobiliari
urbà, també s’ha plantat i nou
arbrat amb espècies autòctones i sembrat gespa de praderia. El terreny s’ha compactat amb una base de sauló i
s’han senyalitzat les places
d’estacionament amb uns se-

paradors de vorada de formigó. Una nova barana de fusta
delimita tot el conjunt.
L’altra ha estat la construcció d’un muret a la banda de
llevant del carrer, per assegurar els patis de darrera els habitatges. També s’ha instal·lat
un tancament de divisió entre
els patis. Aquesta obra ha
permès regularitzar el marge
que hi havia al carrer de l’Era
i la construcció de la vorera
corresponent. Les obres, realitzades per l’empresa la Cinglera, han estat promogudes
pels mateixos veïns. Ambdues actuacions s’inclouen en

un sol projecte, que ha tingut
un cost global de 59.934,93
euros, més les despeses de
gestió. L’Ajuntament i els veïns han assumit el cost de les
obres segons la superfície de
cada propietat, que en el cas
del municipi ha estat d’un
63,12%. L’Ajuntament ha
comptat amb una subvenció
de la Diputació de Barcelona
de 16.195,37 euros per fer
front a la seva part.
L’actuació, que ha procurat ser molt respectuosa amb
l’entorn, es fruit d’una llarga
reivindicació del veïnat, que
es remunta a l’any 2003.

Nova indumentària pel personal del Servei de manteniment
L’Ajuntament ha adquirit nous uniformes pel
personal del Servei de
Manteniment per tal de
complir la normativa de
seguretat. La nova vestimenta -polo, jaqueta
polar i armilla- incorpora colors reflectants
d’alta visibilitat, imprescindibles pels constants treballs del personal a la via pública,
i també la nova imatge
corporativa de l’Ajuntament.
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L’Ajuntament ingressa a la Caixa
d’Enginyers els 350.000 euros
que tenia al Banc Sabadell
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha decidit ingressar 350.000 euros dels seus fons a la Caixa d’Enginyers. Després d’haver retirat els diners de Banc
Sabadell en protesta pel precipitat anunci de canvi
de seu social de l’entitat, des de l’Ajuntament es van
estudiar diferents opcions.
Finalment, es va optar per Caixa d’Enginyers, una
cooperativa oberta de crèdit. L’entitat té 142.000 socis, el 70% dels quals ubicats a Catalunya. El seu
màxim òrgan és una Assemblea General de Socis,
que en cas de decidir canvis de seu ho hauria de fer
per processos de democràcia interna, no a cop de
Consell d’administració, que no en té.
I és que l’entitat no cotitza a borsa i es centra en
assegurar serveis financers pels seus socis. És una
entitat que no prima el creixement de beneficis —
molt modestos: el 8% de mitjana anual els últims 25
anys— i que no va centrar-se en el mercat hipotecari-immobiliari. Això li ha donat poques cotes de creixement dels beneficis cada any, però també pot ser
un dels factors que n’hagi assegurat la supervivència.
A més a més, en ser una cooperativa de crèdit està
obligada a reinvertir tots els beneficis en l’activitat o
retornar-los als seus socis; i tampoc està emparada
pel decret del Govern espanyol que afavoreix la sortida de seus de Catalunya, en una nova deslleialtat del
govern d’Espanya vers Catalunya.
L’entitat presenta alts índexs de liquiditat. Els seus
fons, com en la resta d’entitats bancàries, també
estan garantits fins a 100.000 euros, actualment pel
Banc d’Espanya, i al seu torn pel Banc Central Europeu.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va decidir ingressar-hi part dels seus
fons, en protesta per l’actitud de la banca tradicional
—Caixabank i Banc Sabadell— que amb una clara
intencionalitat política i de forma precipitada van
anunciar els canvis de seu de les respectives entitats.
L’Ajuntament continuarà operant amb les entitats
que tenen oficina a Sant Julià de Vilatorta: Caixabank
i BBVA, conscient de la professionalitat de la gent que
hi treballa i que dona servei cada dia al nostre poble.
Finalment, dir que l’equip de govern està segur
que la Catalunya convertida en nou estat gaudirà
d’un dinamisme econòmic molt atractiu per empreses i entitats bancàries, que hi implantaran les
seves seus i que amb un pagament equilibrat d’impostos contribuiran al benestar de la seva ciutadania, amb millors serveis públics, amb una major
redistribució de la riquesa, i amb la possibilitat que
Catalunya des de l’escena internacional pugui ser
solidària amb tots els pobles del món.

Procediment de
resolució del contracte
de les obres dels vestidors
de la zona esportiva

El Ple de l’Ajuntament del 26 de juny va
acordar la resolució del contracte de les
obres de construcció dels vestidors de la
zona esportiva amb l’empresa Axis Patrimoni, SL i es va donar audiència a l’empresa adjudicatària i a l’entitat bancària
avaladora. Axis Patrimoni va presentar
un escrit d’oposició acompanyat d’unes
al·legacions que han requerit d’informes
tècnics. La Comissió Jurídica Assessora ha tramés un requeriment a l’Ajuntament perquè hi ha apreciat la caducitat
de l’expedient pel transcurs del termini
genèric de tres mesos a falta d’un termini específic en el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Així doncs el Ple del dia 22 d’octubre
va declarar la caducitat de l’expedient
iniciat al juny i va incoar un nou expedient administratiu, al qual s’hi ha incorporat els actes i tràmits, el contingut dels
quals es manté igual, encara que s’hagi
produït la caducitat del primer. Com és
preceptiu es va concedir un nou termini
d’audiència perquè l’empresa i l’entitat
avaladora poguessin presentar al·legacions. Amb l’acord també es suspèn el
termini de resolució del contracte i prèviament a la sol·licitud de l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, es
formularà la corresponent proposta de
resolució com a acte de tràmit per a la
tramesa de l’expedient.
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Pavimentats el camí d’Altarriba
a la Quintana i el del Mesquí
El camí d'Altarriba a la Quintana és un vial rural que connecta directament les carreteres BV-5201 i la BV-5202.
En aquest camí, que és molt
transitat i serveix de ronda
pels vehicles agrícoles que
volen evitar el tram urbà de
Sant Julià per accedir al sector de Vilalleons, s’havien de
fer actuacions de manteniment i conservació molt sovint. Per aquest motiu s’hi han
fet obres d’acondicionament

que han consistit en la compactació del terreny, la pavimentació amb formigó i la neteja de les cunetes. El camí té
una llargada de 861 metres i
manté l’amplada de 4 metres.
El camí del Mesquí, de 660
metres de llargada, també
s’ha arranjat amb les mateixes
característiques que el camí
de la Quintana a Altarriba,
però en aquest cas s’ha aplicat un règim de contribucions
especials ja que l’actuació

suposa una millora en l’accés
dels habitatges de la zona, i el
seu ús públic és limitat.
Amb un pressupost de
49.965 euros i 33.921,94
euros respectivament, ambdues obres s’han fet aquesta tardor passada i van ser
adjudicades a Excavacions
Carrera. La part subvencionada del camí del Mesquí
ha provingut de Diputació
de Barcelona, i ha estat de
19.565,32 euros.

Desbrossada perimetral del bosc del Perer
Aquest estiu passat i dins
del programa de prevenció
d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona, es va
dur a terme una desbrossada
perimetral al bosc contigu a
la zona del Perer. L’actuació
la va fer una empresa del municipi i va consistir en netejar
una franja de seguretat a segona línia del bosc, per tal que
la façana visible conservi la
seva estètica amb els arbres
tal com son. Aquesta franja te
de 5 a 6 metres d’amplada i
permet mantenir una distància prudencial de seguretat en
el cas d’incendi.
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Presentat l’avantprojecte
de reforma de la Rambleta
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El divendres 17 de novembre
passat l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta va convocar els veïns per presentar-los
l’avantprojecte de reforma de
la Rambleta. La idea bàsica és
convertir aquest carrer, situat
entre l’avinguda Puig i Cunyer i la carretera de Vic, en
un vial de prioritat invertida on
els vianants tenen preferència
envers els vehicles i d’un únic
sentit de circulació en direcció
a la carretera on es permetrà
el gir per anar a Vic o al centre de Sant Julià. El paviment
serà d’un sol nivell i incorporarà mobiliari urbà i una petita
zona de descans a redós dels
dos roure que hi ha al capdavall de la Rambleta.

Tot i que en un primer moment l’Ajuntament no n’era
partidari, finalment el projecte final preveurà la substitució dels actuals plataners. Els
plàtans actuals són a tocar les
tanques de les parcel·les i el
seu creixement ha provocat
importants desperfectes estructurals.
Les obres també contemplen la construcció d’un itinerari de vianants que transcorrerà per la zona verda del
final del carrer d’Altarriba, a la
Font d’en Titus, per connectar
el mateix carrer amb la carretera i enllaçar aquesta via de
transeünts amb la Rambleta i
la vorera paral·lela a la carretera fins al centre del poble. Un

pas de vianants a l’alçada de
can Planes permetrà accedir al
carrer de Miquel Pallàs, al sector de la Font d’en Pep.
Amb les obres de la Rambleta es farà una nova xarxa
d’aigua i gas i es soterrarà les
línies aèries existents de baixa
tensió i telefònica i es deixarà
a punt la infraestructura per
a telecomunicacions (telefonia i fibra òptica), també es
construirà una nova xarxa de
clavegueram amb el sistema
de separativa (aigües pluvials i residuals). L’enllumenat
serà substituït per lluminàries
de led. La via de vianants per
la zona verda de la Font d’en
Titus també serà il·luminada
amb el mateix sistema.
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Recurs d’apel·lació a una sentència sobre la Font d’en Titus
En una sentència del passat 8
de setembre, el jutjat contenciós-administratiu número 14 de
Barcelona va condemnar Sant
Julià a pagar una quantitat de
652.695,20 euros a Calldetenes, més interessos de demora (que s'enfilen a uns 100.000
euros), per la urbanització de la
Font d'en Titus. L'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta no
creu que la sentència s’acabi
fent efectiva, perquè es basa
en un informe rebutjat pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC).
Ara fa un any el TSJC -jeràrquicament per sobre els

jutjats de primera instànciava desestimar totes les reclamacions que l’Ajuntament de
Calldetenes havia plantejat
en el recurs contenciós-administratiu 2/2002. La sentència
afirmava que no es podien demanar compensacions econòmiques pel sector de la Font
d’en Titus i Font d’en Pep. De
fet el TSJC considerava inacceptable que Calldetenes pogués rebre diners en concepte
d’urbanització de la Font d’en
Titus, ja que les quantitats reclamades eren conseqüència
d’un acord de l’Ajuntament de
Calldetenes “anul·lat per con-

trari a l’ordenament jurídic per
la sentència del Tribunal Suprem (TS) el 16 de desembre
de 2004”, segons el TSJC.
Per tot això, davant aquesta
sentència adversa, l'alcalde de
Sant Julià de Vilatorta es mostrava “tranquil”, ja que el TSJC
ja va desestimar les pretensions de Calldetenes i no hi ha
cap dada nova des d'aleshores.
El Ple de l’Ajuntament de
Sant Julià del passat 25 de setembre ja va acordar interposar recurs d’apel·lació a la sentència, recurs que precisament
haurà de resoldre el TSJC.

Curs formatiu del DEA per a membres del Servei de manteniment
El mes de novembre passat
els els treballadors del Servei
de manteniment de l’ajuntament, van realitzar el curs formatiu per l’ús dels DEA (desfibril·lador extern automàtic).
El curs es va fer a l’Aula de
Cultura impartit per Cardiogest.
A tot el municipi hi ha instal·
lats 6 desfibril·ladors automàtics: 4 repartits a llocs estratègics: al polígon industrial la
Quintana (a la façana del Bar
la Nau), a la plaça de l’Ajuntament, a la façana del pavelló, al nucli de Vilalleons i dos
més en vehicles municipals
(vigilants i brigada).
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La Diada del Voluntariat reuneix
més d'una cinquantena de col·laboradors
El dissabte 14 d'octubre passat es va celebrar la Diada del
Voluntariat amb una trobada
que va reunir més de cinquanta
voluntaris del gairebé centenar
que al llarg de l’any col·laboren
en diversos actes organitzats
per l’Ajuntament (Reis, Aplec
caramellaire, Caminada, Fira del
Tupí, Festa Major...), Enguany
es va convocar els voluntaris a
primera hora del matí a la plaça

de l’Ajuntament per emprendre
una caminada fins a la masia
de Torrents, on els esperava un
esmorzar preparat i servit pels
regidors i per les regidores del
govern municipal. Amb aquesta trobada, que es va implantar
fa dos anys, l’Ajuntament vol
agrair totes les hores d’esforç
i dedicació desinteressada que
els voluntaris ofereixen al municipi i els anima a seguir col·la-

El projecte Enxaneta
arriba a l’Escola Bellpuig
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Adreçat a alumnes de primer i segon de primària, el projecte Enxaneta és una eina clau per millorar el resultat
acadèmic de l’alumnat a través del treball de les competències bàsiques, fent que infant, família i escola treballin junts per aconseguir que el procés d’aprenentatge
de l’infant sigui una mica més afectiu. El projecte compta
amb la figura d’un mentor que s’ocupa d’acompanyar els
infants en la millora de les seves competències i implica
decisivament les famílies i les fa part activa en l’educació
dels seus fills. És un programa de reforç escolar que dota
alumnes, famílies i escoles dels recursos necessaris per
millorar el rendiment educatiu dels infants.
El projecte Enxaneta, ofert per l’Ajuntament a les dues
escoles del municipi, s’ha començat a aplicar a l’escola
pública Bellpuig durant aquest curs 2017 2018. Cal destacar l’esforç del equip docent per tirar endavant la iniciativa, que requereix un esforç de coordinació entre la família,
l’escola i els mentors. El projecte Enxaneta és impulsat
pel Consell Comarcal d’Osona amb la col·laboració de la
UVic. A Sant Julià de Vilatorta és finançat íntegrament per
l’Ajuntament.

borant perquè la participació
activa deixa palès que l'esforç i
la cohesió dóna molts bons resultats, enforteix el teixit social i
ens permet compartir moments
inoblidables. Tots els voluntaris van ser obsequiats amb una
motxilla com a record de la diada. Els voluntaris que no van
poder assistir a la trobada poden passar per les oficines de
l'Ajuntament a recollir-la.

L’Ajuntament finança
vetlladors per les dues
escoles del municipi
En una línia encetada l’any passat,
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha volgut col·laborar en l’atenció a la diversitat que les escoles del
municipi dispensen al seu alumnat.
Per als alumnes que necessitin vetllador, i que aquest hagi estat denegat pel Departament d’Ensenyament,
que exerceix aquesta competència,
l’Ajuntament vol col·laborar per tal
que les escoles del municipi puguin
disposar d’aquest personal.
Durant aquest curs, ja s’ha establert una col·laboració en aquest sentit amb el Col·legi El Roser i l’Escola
Bellpuig, en un exemple de com les
polítiques d’educació prenen un paper central en l’acció de govern del
municipi.

Fira d’Entitats, l’aparador
del teixit associatiu del poble
Per cinquena vegada, la plaça
de Catalunya va acollir la Fira
d’Entitats. Un certamen dedicat a la promoció de l’associacionisme i el voluntariat, que en
aquesta edició va aplegar una
setzena d’entitats del poble.
Amb tota la programació
concentrada durant la franja
de tarda i endolcida amb una
xocolatada popular, la fira va
comptar amb diverses activitats proposades per les mateixes entitats que van oferir
mostres de la seva activitat
quotidiana i per un espai de
jocs inflables infantils. Val la
pena destacar els tallers de
simbolització musical de l’Aula de Música així com també
el cercavila de la Colla Gegan-

tera. La fira va ser participada
per entitats com ara el Code
Club Vilatorta, que van aprofitar el certament per donar-se
a conèixer i organitzar un taller molt dinàmic on oferien
la possibilitat de construir un
instrument de música amb
material casolà i fer-lo sonar a
través de l’ordinador. Entitats
com Abaraka Bake van tornar
a demostrar el seu compromís social explicant els seus
projectes de cooperació amb
Gàmbia i realitzant un taller de
tractors amb materials reciclats per donar visibilitat a una
de les iniciatives que ha portat
a terme l’associació. El moment plàstic de la jornada va
venir de la mà de Terra de Tu-

Subvencions a les entitats

El 2 d’octubre passat, la Junta de Govern municipal va acordar atorgar les subvencions de la
convocatòria del 2017 a les entitats sense afany
de lucre del municipi, d’acord amb els criteris
de valoració i puntuació establerts. Tot i que la
convocatòria és de l’any 2017, la subvenció fa
referència a l’activitat realitzada l’any anterior.
Els imports es calculen a partir de les sol·licituds
de les entitats, amb un barem que els atorga
més o menys punts en funció de les activitats
organitzades, de la seva regularitat o de les seves necessitats.
L’Ajuntament atorga aquestes subvencions a
través d’una convocatòria oberta i publicada. Hi
ha entitats que per la seva naturalesa, activitat
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pinots amb una performance
participativa que va proposar
dibuixar al bell mig de la plaça
una gegantina bafarada del Sí
a la independència, feta amb
espelmes dins de pots de vidre de color blau i que van donar llum i ambient fins a última
hora de la jornada. La Fira es
va cloure amb el concert del
grup l’Esquerda.
Tot i que el teixit associatiu
de Sant Julià de Vilatorta destaca per la seva gran varietat
cultural, tradicional, festiva,
esportiva, social, cívica, emprenedora, juvenil i col·laboradora en projectes d’ajuda mútua, i que la Fira d’Entitats va
néixer amb l’objectiu de facilitar un punt de trobada perquè
les entitats puguin mostrar,
donar a conèixer i difondre la
seva activitat, s’ha observat
que en les darreres edicions
ha anat baixant el nombre
d’entitats que hi participen.
Algunes entitats han fet notar
la problemàtica que els suposa assistir-hi, ja sigui per falta
de motivació o perquè sempre
són els mateixos membres de
l’entitat qui s’han d’encarregar de la tasca afegida de ser
presents en aquesta trobada.
Per això des de l’Ajuntament
s’estan estudiant propostes
alternatives a la Fira

i l’ús que en fan dels equipaments municipals
tenen un conveni signat amb l’Ajuntament que
especifica el tipus de subvenció.
Les subvencions atorgades en aquesta convocatòria són:
Abaraka bake			
Agrupació Sardanista
Associació Veïns Vilalleons
Caramelles del Roser		
Club Ciclista Calma		
Club Esportiu Vilatorta
Club Patinatge Artístic
Coral Cants i Rialles		
Geganters i Grallers		
Terra de Tupinots		
Tupinots – Consell Joventut

800,00 €
1.800,00 €
221,93 €
881,75 €
703,70 €
1.763,59 €
1.000,00 €
800,00 €
500,00 €
1.267,00 €
1.454,73 €
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Millores al Saló Catalunya
La façana, els camerinos i l’escenari han estat els tres àmbits d’actuació de les últimes
millores que s’han fet al Saló
Catalunya, aquesta tardor
passada. La més impactant
ha estat el canvi de color de la
façana on hi predomina el ver-

mell burdeus i el gris, respectant els esgrafiats arabescos
de fons blau i traç blanc que
hi ha als carcanyols dels arcs
de les finestres centrals. Prèviament a la pintura s’ha sanejat
la testa del frontó i reparat els
elements en mal estat. Preci-

Canvis en l’horari
d’oficines de l’Ajuntament
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sament els nous colors procuren que el frontó, que porta el
nom del teatre, quedi ben integrat a la resta de la façana.
Les humitats dels camerinos, causades pel fet d’estar
situats en semisoterrani per
dessota la rasant del carrer,
han provocat la caiguda del
revestiment i afectat la salubritat del lloc. Aquest greu
problema, històric del teatre,
s’ha resolt amb un tractament
d’impermeabilització amb hidrofugant i amb la instal·lació
de panells fenòlics airejats. La
resta de parets i sostre han
estat pintats de nou i s’hi ha
instal·lat un sistema de calefacció, del qual els camerinos
no en disposaven.
A l’escenari s’han canviat
les dues guies de lluminàries zenitals amb llums de baix
consum. Aquestes millores
han tingut un cost de 12.000
euros que han estat finançades mitjançant una subvenció
de la Diputació de Barcelona.
Tot i amb això, per posar al dia
l’equipament en matèria de
millora en eficiència energètica, adequació a l’entorn digital, renovació d’equipament
tècnic, mobiliari, i seguretat,
caldran noves actuacions.

Des del dia 1 de desembre passat el nou horari d’atenció al públic de les oficines municipals és de dilluns a divendres de les 10 a
les 2 del migdia, més els dimarts i els dijous
de 5 a 8 de la tarda.
Aquest canvi, que suposa una hora menys
d’obertura de l’oficina d’atenció al ciutadà
(de 2 a 3), és necessari per la dedicació prioritària del registre d’entrada de documents
electrònics, per tal que tots s’ajustin a la
data real d’arribada.
També cal dir que amb la posada en
marxa de l’administració electrònica i amb
la implementació del gestor d’expedients,
cada cop serà menys necessària l’atenció
presencial a la ciutadania.
Des de la seu electrònica de l’Ajuntament
de Sant Julià, www.vilatorta.cat, tothom pot
entrar una instància les 24 hores els 365
dies de l’any.
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Estrena de
l’skatepark
Des del passat estiu funciona un skatepark a Sant Julià. Aquesta instal·lació,
que ja fou presentada l’any 2015 i ha estat reivindicada per un gran nombre de
joves del poble, s’ha construït a l’antiga
pista de tennis de les piscines municipals.
Té 475 m2 i consta de dues rampes, una
transició i un pla inclinat en forma de diamant, un mòdul central amb un rail i un
calaix amb baixada i una “manualera”. En
els laterals s’hi ha afegit un rail pla i un calaix per a tots els nivells. Aquest disseny
està pensat per practicants de skateboard (monopatins), BMX (bicicletes), scooter (patinets), roller in-line (patins en línia)
i roller longboard (patins llargs).
La instal·lació, que també disposa
d’il·luminació nocturna fins a les 8 del
vespre a l’hivern, ha suposat un cost de
48.042,41euros i ha estat finançada mitjançant una línia de crèdit de la Diputació
de Barcelona al 0% d’interès. Aquest inversió suposa la segona fase de l’actuació que va consistir en l’arranjament de la
pista poliesportiva del costat i el tancament de la part de llevant del recinte de
les piscines, gràcies a una subvenció de
la Diputació de Barcelona.
Les piscines, la pista poliesportiva,
l’skatepark i la zona verda habilitada com
a àrea de descans i jocs infantils formen
un conjunt esportiu i de lleure que ha suposat una millora important d’aquest sector del municipi

Normes
d’ús de
l’skatepark
Horari d’hivern: de les 9 del matí a les 8 del vespre.
A l’estiu s’establirà un nou horari.
Fora d’aquest horari l’accés a l’skatepark està prohibit.
L’skatepark està reservat a la pràctica de: skateboard, BMX, scooter, roller in-line,i longboard.
És obligatori l’ús de casc, genolleres, colzeres,
guants...
Els menors de 10 anys han d’anar acompanyats
d’un adult.
Prohibit l’accés a vehicles motoritzats.
Prohibit fumar i el consum de begudes alcohòliques.
En cas d’accident o caiguda greu, truqueu al 112
(emergències).
Respecteu i tingueu cura de les instal·lacions.
Respecteu el descans dels veïns.
En cas de mal estat de qualsevol element de la instal·lació no es pot patinar. Sigueu-ne conscients.
Si detecteu qualsevol mal ús de l’espai
o vandalisme cal avisar a:
Vigilants municipals, Telèfon 93 812 27 60
Ajuntament, Telèfon 93 812 21 79.
19
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Una setmana dedicada a la ciència
La Setmana de la Ciència va tornar la tercera
setmana de novembre. Ja fa cinc anys que Sant
Julià s’apunta a organitzar activitats en aquesta cita anual que des de fa 22 anys impulsa la
Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de fer
arribar la divulgació científica arreu del país.
Com és habitual es van fer diverses activitats
per a totes les edats i que també incloïen actes del programa “Viu el Parc” de l’Espai Natural
Guilleries-Savassona, de la Diputació de Barcelona.
El dimarts dia 14 i el dimecres dia 15 l’Ecoestació de recollida de residus va ser a les escoles Bellpuig i el Roser, on els alumnes van
poder aprendre d’un manera molt lúdica com
es gestionen els residus que es generen a casa.
Aquesta activitat també es va poder gaudir la
tarda del dijous 16, a la plaça Catalunya i s’emmarca dins la campanya d’implantació al municipi del nou sistema de recollida de residus
porta a porta, que té com a objectiu conscienciar la població de la necessitat de reciclar més
i millor, tant per raons d’estalvi energètic com
de sostenibilitat.
Dissabte al matí es va fer el primer dels tallers
destinats especialment als infants. Amb el nom
de “Vols ser un home del temps?” es va voler
apropar aquesta ciència als més petits i despertar l’interès per conèixer tot el que ens envolta.
Va ser una activitat amb una durada d’una hora i
mitja en la qual es va poder conèixer els secrets
del funcionament de l’atmosfera amb explicacions i experiments senzills. L’activitat va comptar
amb una trentena de participants.
A la tarda es va fer el taller “Impressionats per
la natura”. Aquesta activitat adreçada també a la
canalla, va permetre que els més menuts s’embrutessin amb pintures i objectes que es poden
trobar fàcilment a la natura, tot fent impressions
de formes curioses i divertides sobre el paper,
amb elements com ara fruites, fulles, etc.
Diumenge al matí es va fer l’acte que tancava la Setmana de la Ciència d’enguany. La
conferència “Història, construcció i funcionament dels rellotges de sol”, va aplegar un bon
nombre d’interessats en aquesta ciència de
la qual en tenim nombroses mostres al nostre
poble. La jornada va finalitzar amb la visita del
rellotge més espectacular de tots: “l’Àngel de
la Concòrdia”, situat ja la zona esportiva. Francesc Gutiérrez va ser l’encarregat d’explicar el
funcionament dels cinc rellotges diferents que
componen aquest conjunt analemàtic tan interessant.

La Columna dels Terrissers
participant a la Marxa dels
Vigatans, el divendres 8 de
setembre, va donar el tret
de sortida a la celebració
de la Diada Nacional de
Catalunya al nostre poble.
Els actes van continuar el diumenge dia 10 a la
tarda amb la presentació
del manifest de la Taula
en Suport al Referèndum,
subscrit per les entitats del
municipi i la conferència de
Carles Mundó, Conseller
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que amb
el títol “Un país compromès amb la Democràcia”
va parlar del Referèndum
de l’1 d’octubre, va denunciar la politització de la
justícia espanyola i va convidar a la gent a refusar el
discurs de la por. Les paraules de Mundó van ser
escoltades per una Aula
de Cultura plena de gom a
gom.
El dilluns dia 11 de setembre es va fer l’acte al
Castell de Bellpuig. Un
bon nombre de vilatortins
van pujar a primera hora
per participar de la tradicional xocolatada, la hissada d’una nova estelada,
el cant del Som vilatortins,
l’ofrena floral de les entitats, partits polítics i Ajuntament, la lectura del manifest que va ser llegit per
Montse Blasco. L’acte es
va acabar solemnement
amb el cant dels Segadors.
A les 12 del migdia 326
vilatortins sortien en 7 busos per assistir a la manifestació de la Diada del Sí,
a Barcelona, organitzada
per l’Assemblea Nacional
Catalana i Òmnium Cultural i que va aplegar més
d’un milió de persones.

Carles Mundó i set membres més del govern de la Generalitat, entre
ells el vicepresident Oriol Junqueras, van ser empresonats per ordre
de l’Audiència Nacional el dia 2 de novembre. El president Carles
Puigdemont i quatre consellers més són exiliats a Bèlgica. També
continuen empresonats, des del 16 d’octubre, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, acusats d’un suposat delicte de rebel·lió i sedició.
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Comemmoració de l’11 de setembre
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Cronologia d’una etapa del procés

De la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre a les eleccions
del 21 de desembre, passant per la declaració d’independència
6 de setembre: El president
de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta de membres
del Govern signen el decret
de convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre.

Parlament de Catalunya pel
dia 21 de desembre de 2017.
30 d’octubre: El consell de
ministres detalla l’aplicació
del 155, que inclou la dissolució del Parlament i cessament
del Govern de Catalunya.

11 de sembre: Diada del Sí.
Més d’un milió de persones
es manifesten a Barcelona.
20 de setembre: Inici de la
repressió de l’Estat a Catalunya, amb el setge a les conselleries i la detenció de diversos
càrrecs del Govern relacionats
amb el referèndum.
20 de setembre: Manifestació multitudinària a Vic en
resposta a les detencions
i en suport als més de 700
alcaldes imputats per l’1
d’octubre.
1 d’octubre: celebració del
referèndum sobre la independència de Catalunya. La policia espanyola colpeja i fereix
més d’un miler de ciutadans
que volien votar.
3 d’octubre: Vaga general.
Per per aquest dia es convoca la paralització social
general com a protesta per la
violència i els fets repressius
de les forces de seguretat
espanyoles durant la jornada
de l’1 d’octubre.
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10 d’octubre: El president de
la Generalitat, Carles Puigdemont, assumeix el mandat del
poble de Catalunya. Demana
al Parlament que suspengui
els efectes de l’1 d’octubre
temporalment per negociar
amb Madrid. Els diputats de
JxSí i la CUP signen una declaració d’independència.

11 d’octubre: Madrid amenaça amb el 155. El govern espanyol demana a Puigdemont
que aclareixi si ha declarat o
no la independència.
16-17 d’octubre: Empresonament dels “Jordis”. L’Audiència Nacional espanyola decreta presó provisional per a
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart,
presidents de l’Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium
Cultural, acusats d’un delicte
de rebel·lió i sedició.
19 d’octubre: Puigdemont es
manté ferm. El president Puigdemont respon a la Moncloa
que “si l’Estat persisteix en impedir el diàleg i en continuar la
repressió, el Parlament podrà
procedir, si ho estima oportú, a
votar la declaració formal de la
independència que no va votar
el 10 d’octubre”.
27 d’octubre: El dia de la República: El Parlament aprova
la declaració d’independència
de Catalunya. L’Estat espanyol comença a aplicar l’article 155 i imposa eleccions al

1 de novembre: Empresonament dels consellers. Creix la
tensió política i algunes veus
internacionals denuncien la
desproporció de l’Audiència
Nacional empresonant vuit
consellers del Govern, mentre
que el president i quatre conseller més són a Bèlgica.
7 de novembre: Últim dia per
presentar coalicions electorals
per al 21 de desembre.
11 de novembre: Manifestació multitudinària a Barcelona
per demanar l’alliberament
dels “Jordis” i dels consellers
empresonats.
17 de novembre: Els presos
polítics continuen a la presó. El
jutge belga ha ajornat la decisió sobre l’arrest internacional
contar el president i els consellers que són a Brussel·les.
17 de novembre: Data límit
per presentar les llistes electorals per a les eleccions del
21 de desembre.
5 de desembre: Inici de la
campanya electoral
19 de desembre: últim dia de
campanya.
21 de desembre (dijous):
Eleccions al Parlament de Catalunya. Des de l’any 1982 no
es votava en un dia laborable.
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Suport de l’Ajuntament de Sant Julià
a les accions del procés independentista
Després de l’aprovació de la Llei del referèndum d’autodeterminació el dia 6 de setembre i la celebració del mateix referèndum el dia 1 d’octubre, Catalunya ha viscut un seguit d’esdeveniments marcats per una dura resposta de l’Estat espanyol. En
tot moment el consistori municipal ha donat suport als actes en
defensa dels drets, les llibertats i la democràcia. Aquestes són
les accions que s'han fet des de l'Ajuntament:

per unanimitat, una moció de
condemna a la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya
i una altra per exigir la llibertat dels presidents de l’ANC i
Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

2 d’octubre: L’Ajuntament
participa en la concentració,
davant de la casa de la Vila,
convocada per l’AMI i ACM,
per expressar el rebuig de la
repressió de l’Estat i en defensa de la democràcia.

25 d’octubre: El Ple aprova,
per unanimitat, una moció en
suport al Govern de Catalunya
i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular de l’1 d’octubre i de condemna per la violació de drets fonamentals a
Catalunya a través de les mesures repressives aplicades
per l’Estat Espanyol conta la
població i les institucions catalanes i contra l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució.

7 de setembre: L’alcalde
Joan Carles Rodríguez signa
un decret de suport al referèndum de l’1 d’octubre.
16 de setembre: L’alcalde
assisteix a Palau de la Generalitat en un acte presidit pel
govern de Catalunya. Hi són
també tots els alcaldes i alcaldesses que es mostren a favor
del referèndum de l’1 d’octubre i en contra de la persecució judicial dels electes municipals que havien expressat el
seu suport al referèndum.
1 d’octubre: Es celebra el
referèndum d’autodeterminació. Participació massiva al
nostre municipi, amb presència al local electoral des de la
matinada, i amb una gentada
vigilant els accessos al local
electoral tot el dia.

3 d’octubre: L’Ajuntament se
suma a l’aturada general. A
Sant Julià és secundada gairebé de forma unànime: empreses, comerços i també les
oficines municipals tanquen.
17 d’octubre: L’Ajuntament
participa en la concentració, davant la casa de la Vila,
de suport a Jordi Sánchez,
president de l’ANC i a Jordi
Cuixart, president d’Òmnium
Cultural, empresonats el 16
d’octubre.
23 d’octubre: El Ple aprova,

27 d’octubre: L’alcalde assisteix en representació del municipi al Palau del Parlament,
al Ple d’aprovació de la Declaració de la República Catalana
7 de novembre: L’alcalde assisteix a Brussel·les en un acte
del món local amb els eurodiputats i amb el president i els
consellers a l’exili.
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casa de la vila

Qui va fer possible el referèndum a Sant Julià?
Marina Carol, Hernan Collado i Susanna
Costa. Coordinadora electoral municipal
(CEM), i Representats de l’administració (RA)
respectivament. Aquestes foren les persones escollides a Sant Julià de Vilatorta per
organitzar el referèndum de l’1 d’octubre.
Des de Generalitat es promogué una borsa de voluntaris. El Govern, per nomenar-los,
buscava currículums de persones no significades políticament, amb capacitat per mantenir una actitud de màxima imparcialitat. En
el cas dels representants de l’administració,
Hernan Collado i Susanna Costa, valorava
que fossin llicenciats en dret o estudis assimilables per tal que poguessin desenvolupar
les seves funcions amb coneixement i neutralitat, per ajudar a tothom a exercir el seu
dret a vot.
Des d’aquestes línies un agraïment a tots
tres i a l'Eva, i a tots els veïns que van formar
part de les meses i que feren possible que al
municipi es visqués una jornada democràtica històrica, i d’exercici dels drets fonamentals de la ciutadania.

Qui va pagar el viatge de l'alcalde a Brussel·les?
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Joan Carles Rodríguez va assistir a l’acte de Brussel·les el
7 de novembre passat, juntament amb 200 alcaldes i alcaldesses en un viatge organitzat
per l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Alguns diaris
consideraven escandalós que

els batlles no es paguessin el
viatge de la seva butxaca. El
ministre de Justícia del govern
espanyol, Rafael Catalá, i el
titular d’Interior, Juan Ignacio
Zoido, consideraven que el
cost no podia repercutir-se al
pressupost municipal.
Els càrrecs electes reben
les oportunes retribucions en

exercici del seu càrrec, que
en cap cas inclouen les dietes i desplaçaments. Aquests
conceptes els regidors i l’alcalde poden cobrar-los, prèvia
presentació del corresponent
tiquet o factura davant la intervenció de l’Ajuntament. Després és l’alcalde qui n’autoritza el pagament, sempre i quan
s’hagin generat per l’activitat
inherent al càrrec. Aquest és
un procediment habitual, just
-les famílies dels electes no tenen perquè assumir aquestes
despeses relacionades amb el
lloc de treball-, i que es porta a
terme en totes les administracions, sotmès als controls que
preveuen les lleis.
Tot i això, el viatge de l’alcalde a Brussel·les, que va
pujar a 300 euros, no el va pagar ni l’Ajuntament ni l’alcalde:
qui el va assumir fou el grup
municipal Acord per Vilatorta i
Vilalleons-AM, al qual pertany
el batlle.

El secret més ben guardat: qui i com va custodiar el material pel referèndum de l’1 d’octubre?
És la història d’en Lluís, com
podria ser la d’en Santi o la
Cristina, una persona més
o menys anònima que va fer
possible el referèndum de l’1
d’octubre a Sant Julià de Vilatorta. Ell va custodiar les
urnes durant cinc dies. No va
buscar-ho. Pertany a l’Assemblea Nacional Catalana, però
una setmana abans de l’1-O
es feia les mateixes preguntes que qualsevol ciutadà: On
són les urnes i les paperetes?
Realment votarem? El dimarts
26 de setembre va tenir la certesa que sí.
Un company de l’ANC d’un
municipi proper el va trucar
per quedar. Li proposava de
veure’s en un bar, però –quan
hi van ser– “em va dir que era
millor parlar a casa”. “Em va
fer entrar el cotxe al seu pati”,
recorda en Lluís, “i per major
seguretat em va recomanar
que hi deixés el mòbil”. Podia
estar punxat. En una habitació
de la planta baixa, tapades
amb mantes, li va descobrir
les urnes: “Aquestes són les
de Sant Julià”. N’eren dues.
En Lluís es va trobar que no
cabien al seu portaequipatges i les va transportar als seients del darrere, mig amagades sota la jaqueta. Un cop a
casa, “les vaig guardar al costat de les olles per fer xocolata desfeta”. Era dimarts, 26
de setembre, i fins dissabte al
vespre no ho va dir a ningú.
12 hores abans de l’inici del
referèndum, quan “es començava a fer fosc però els llums
del carrer encara no s’havien
encès”, va agafar les urnes i
les va portar a casa de la coordinadora de l’1-O a Sant Julià, la Marina. “Un desplaçament de pocs metres”, detalla
en Lluís. L’endemà al matí,
abans d’obrir el col·legi elec-

toral, “les vam entrar a l’Ajuntament a través de la porta del
carrer de Sant Roc. La plaça
del Marquès de la Quadra
era plena de gent disposada
a protegir l’Aula de Cultura,
però ningú ens va veure”.
I les paperetes? Ell no en
sabia res. La Marina va rebre
l’ordre d’anar-les a recollir en
un punt de Vic la matinada
de l’1 d’octubre. Van arribar a
temps, però l’Ajuntament tenia un roc a la faixa. El mateix
divendres el consistori n’havia
encarregat 2.000, juntament
amb sobres, a una impremta
de Vic.
Són les històries de la Marina i d’en Lluís, de l'Eva, la Cristina i d’en Santi, d’en Marc, la
Mireia… Dues victòries personals, petites lluites anònimes
que van fer possible el referèndum. I que no haurien tingut el mateix valor si desenes

el referèndum

“Aquestes són les urnes de Sant Julià”

de persones no s’haguessin
aplegat ja de matinada davant
l’Aula de Cultura, decidides a
defensar la consulta fos com
fos. A totes elles els van oferir
xocolata desfeta, una xocolata que en Lluís havia preparat
a les olles que fins poques hores abans compartien sostre
amb les urnes.
Una jornada de nervis, de
falses alarmes, de tenir un ull
posat al poble i el cor a Sant
Julià de Ramis o Barcelona…
Un dia també d’il·lusió, d’esperança, de fer hores de cua
sense retrets i en què -malgrat
tot- 1.877 persones van acabar dipositant una papereta
dins d’una urna a Sant Julià.
1.830 per dir “sí” a la República Catalana, 26 per votar-hi
en contra i 21 que van optar
pel vot blanc o nul.
Txell Vilamala
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Web
www.vilatorta.cat és la web de l’Ajuntament per
tots els veïns. Actualitat, serveis, convocatòries.
www.turismesantjulia.com la web és per qui vulgui visitar Sant Julià de Vilatorta i Vialleons.
L’Ajuntament també és present a les xarxes socials:
Twitter: @aj_SJV
Facebook: http://www.facebook.com/www.vilatorta.cat/
Instagram: aj_sjv
YouTube: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Entre l’1 de juliol i el 30 de novembre
Naixements

Martí Lleonart Santos
Isolda Valls Pujol
Abril Noguera García
Omar El Myry
Jan Boixeda Bruguera
Emma Sánchez Costa
Pep Gelabert May
Biel Gelabert May
Bernat Font Urgell

poble

És el butlletí digital de l'Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta on hi trobareu tota la informació municipal setmanal: notícies, agenda d’actes, activitats, campanyes, convocatòries, contractació,
etc. És l’eina de comunicació directa i immediata
entre l’Ajuntament i les llars vilatortines.
Inscriu-te a Infovilatorta.cat Per poder rebre
el butlletí electrònic podeu entrar a la web www.
infovilatorta.cat i deixar-hi les vostres dades. La
subscripció és gratuïta.
Infovilatorta.cat té més de 870 subscriptors i
en cinc anys s’han publicat 284 números.

Moviment demogràfic

28/06/2017
01/08/2017
25/08/2017
02/09/2017
01/10/2017
03/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
04/11/2017

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions

Mariano Viñas Roca (90)
Laura Vivet Bujons (84)
Pere Planas Prat (89)
Jesús Rodríguez Arcusa (87)
Joan Cotilla Álvarez (71)

12/09/2017
03/10/2017
05/11/2017
13/11/2017
15/11/2017

Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 28
Baixes padró
Naixements 9
Defuncions
Habitants a 30.11.2017: 3.142
(1.549 homes i 1.593 dones)
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Localitzat un niu de vespa asiàtica

Dalt d’un cedre del jardí del
núm. 12 del carrer Mossèn
Cinto Verdaguer, s’hi va detectar un niu de vespa asiàtica (vespa velutina) que va ser
retirat el 28 de novembre passat per tècnics especialitzats
en control de plagues, amb
l’ajuda d’una grua. Les vespes
van abandonar el niu aquesta

tardor. La primavera de l’any
vinent seran les reines, que ara
estan amagades sota terra, les
que construiran un altre niu en
un altre lloc. Normalment no
solen ocupar un niu ja fet.
La vespa asiàtica va entrar
al país l’any 2010 provinent
de França i s’està estenent
molt ràpidament. Ja ha colo-

nitzant diverses zones de la
Garrotxa i es comencen a fer
visibles a llocs d’Osona, com
per exemple la Vall del Ges.
És un depredador molt voraç
de les abelles comunes. Les
reines poden arribar a fer fins a
3,5 cm de llarg. Ataquen a les
abelles que produeixen mel,
que atemorides acaben per no
sortir dels apiaris. “S’acaben
morint de gana o si la vespa
asiàtica veu que la colònia ja
està feble, entra al niu i arrasa amb tot, abelles i larves.
Aquestes vespes construeixen
nius de paper mastegat, d’una
mida d’entre 50 o 60 centímetres, a la part més alta dels arbres.
Actualment s’estan fent
campanyes per frenar la seva
propagació ja que té molta facilitat per reproduir-se. Cada
niu pot tenir fins a 15.000
cel•les i produir 500 noves
reines a l’any.

Inauguració del “coworking” Eix Empresarial
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El divendres 27 d’octube passat es va inaugurar l’espai de
coworking Eix Empresarial.
Aquest espai privat va començar a funcionar el mes de
juny passat i està situat al polígon industrial de la Quintana.
Adaptant una nau on hi havia
hagut l’empresa Fisiocrem i
que té la fusta com a element
principal al seu interior, s’ha
creat un espai on caben al voltant de 25 emprenedors i que
disposa de dues sales de reunions, cuina-office, bar, sala
de jocs, una pista de bàsquet
exterior, hort urbà i un chill out.
Pere Coma, promotor del
negoci juntament amb en Xevi
Isern i propietari amb altres
socis de la nau, també hi té la
seva empresa de comercial de
la fusta ubicada. L’espai està
plantejat per a professionals
liberals i a l’estil de les empreses que combinen la creació

i la feina amb moments d’esbarjo. De moment ja hi ha una
desena d’emprenedors i la intenció és deixar un espai perquè s’hi pugui instal·lar algú
que comença durant mig any
de forma gratuïta.
Com a projecte de futur, està
pensat afegir, al costat de la
nau, uns contenidors marítims

perquè s’usin com a trasters.
Eix Empresarial és la solució per a les empreses que
comencen o volen reduir despeses, el lloc ideal per la interrelació empresària. Per a més
informació us podeu posar
en contacte amb l’empresa a
través del correu electrònic:
info@eix189.com.

poble

Impulsen construir una residència geriàtrica

Projecció de la façana de la residència des del carrer de Sant Roc.

Un grup de persones del municipi expertes en diversos
camps i jubilades estan treballant en un projecte per crear una residència geriàtrica a
Sant Julià de Vilatorta. La idea
ha estat presentada a l’equip
de govern de l’Ajuntament
amb la voluntat de tirar endavant l’equipament que seria
de caràcter municipal. El disseny de la residència ha anat
a càrrec de l’estudi Claparols
Arquitectes, SCP i contempla
la seva ubicació a l’actual pista poliesportiva de sant Roc,
al costat del casal d’avis i del
centre de dia. Es preveu un
edifici de 48 places i 2.346 me-

tres quadrats repartits en tres
plantes, la primera i segona
destinades a habitacions i la
planta baixa que comunicaria
amb el centre de dia hi hauria
la cuina i una sala polivalent.
Seguint el model assistencial
que promou la Generalitat a
cada planta hi hauria menjadors i sala d’estar pròpies.
L’objectiu del grup és constituir una fundació que empari
el projecte en el qual voldrien
que hi hagués representats
l’Ajuntament i les entitats públiques del poble. Segons una
primera estimació, el pressupost de l’equipament seria
d’uns 3,5 milions d’euros,

import que dependrà de la
redacció del projecte definitiu.
En aquest sentit el grup està
elaborant un pla per cercar
els recursos econòmics per al
seu finançament i considera
que la gestió ha de ser econòmicament sostenible. Per
aquest motiu es combinaria
places concertades amb la
Generalitat amb d’altres de
privades.
Segons un estudi de les
dades demogràfiques i la projecció de població de Sant Julià, se’n desprèn que entre el
2030 i el 2040 es necessitaran
50 places només per a la gent
del poble.

La castanyada popular aplega molta gent
El diumenge 29 d’octubre es
va fer la castanyada popular a
la plaça de Catalunya, tal com
mana la tradició. Hi va haver
castanyes i vi negre dolç per
a tothom. Començava a fosquejar quan es van encendre
els focs i es començaren a
torrar els gairebé 60 quilos de
castanyes per a les més de
200 persones que hi van passar durant tot el vespre.
Com és costum, molts assistents aprofitaren les brases
per fer torrades i coure-hi la
carn que ells mateixos es duien per sopar.
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fotosvilatorta.cat
la web dels
esdeveniments
del poble

Sopar de les “Carmes”
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Què és i com ha sorgit fototosvilatorta.cat? La resposta
és senzilla. Quan hi ha un esdeveniment i es fan fotos, la
gent sovint es pregunta: on
es penjaran les fotos? Avui
tot sembla que ha d’aparèixer
a la xarxa, però si algú no ho
fa, no hi són. També és veritat
que amb facebook, instagram,
whatsapp, etc. podem compartir fotos de qualsevol esdeveniment, només cal buscar.
Fotosvilatorta.cat és una
llista de fotos, ordenada per
dates, amb un cercador i l’enllaç on estan guardades, fotos
de Google o qualsevol altre
mitjà. L’objectiu és agrupar
material gràfic bàsicament del
poble i que sigui el primer lloc
on buscar quan cerquem una
foto de Sant Julià.
Les fotos del blog són públiques, les pot veure tothom.
Si hi ha algú que hi surt i no li
agrada, es treu sense cap problema. Si algú està interessat
en penjar-n’hi, només ha de
seguir les instruccions que hi
ha en el mateix bloc.
Les fotos es poden descarregar, només es demana que
si es fan servir en una publicació es digui l’origen i l’autor.

El 16 de juliol és la diada de la Mare de Déu del Carme. Dos dies
abans però, una trentena de dones del poble van celebrar el seu
sant amb un sopar, com fan cada any des del 2006. La vetllada
va ser molt amena i, com sempre, va acabar amb jocs i detalls
preparats per les organitzadores.
La Mare de Déu del Carme és la patrona de la gent de mar i
se la coneix com “Stella Maris” (Estrella del Mar).

2a Trobada de vilatortins del 1947
En aquesta segona trobada de vilatortins i de vilatortines nascuts l’any 1947 i els nostres acompanyants vam voler celebrar
el nostre 70è aniversari. El dia 2 de setembre passat, les 26 persones que ens reunírem vam fer un viatge a Cardona per visitar
el seu famós Castell. La guia de l’agència ens va anar explicant
la seva història mentre passejàvem per les estances visitables.
Abans de dinar anàrem a les instal·lacions mineres per veure
l’audiovisual i després acompanyats d’una guia entràrem dins
l’espectacular mina de sal. El dinar de germanor el vam celebrar
al restaurant “La Balma”, situat en el nucli antic de Cardona.
Havent dinat, i després de veure un interessant audiovisual històric, visitàrem la ciutat vella i, tot xino-xano, vam anar cap a
l’autocar per emprendre el camí de tornada a Sant Julià.

Trobada de les “nenes de les monges”
El dissabte 18 de novembre passat “les nenes de les monges” ens
vam retrobar en un restaurant de la comarca per sopar in fer una
estona de tertúlia plegades. El grup ha anant augmentat perquè
els anys 60 i fins que va sorgir la nova llei d’educació de 1970,
en un mateix curs hi havia alumnes amb dos anys de diferència i
a més en una mateixa aula s’hi podia trobar fins a quatre nivells i
en alguns casos encara més. Són trobades emotives per recordar
moments i anècdotes viscudes en la nostra infantesa.
L’organització de la trobada va a càrrec de dues persones del
grup de manera rotativa. Des d’aquí fem una crida a totes les ex
alumnes que tinguin ganes de participar-hi, només cal posar-se
en contacte amb alguna de nosaltres i us afegirem a la llista, on ja
som unes quaranta. Ja sabeu doncs que cal fer per participar-hi,
una abraçada a totes.
“Les nenes de les monges”

Tió Automoció ja té guanyador
del sorteig del dinar a can Juvany
El mes d’agost passat, amb motiu del tercer aniversari, Tió Automoció va anunciar que posava en marxa un sorteig entre tots els
seus clients consistent en un dinar al Restaurant can Jubany. Els
clients hi participaven a través del seu número de factura que tenien del 2017 i havien de comprovar que coincidissin els 4 darrers
números amb el número premiat de la ONCE del dissabte 25 de
novembre.
Ramón Amblàs, que té la seu de la seva empresa de construcció a pocs metres de Tió Automoció, ha estat l’afortunat del
sorteig amb la factura número 854. Els clients de Tió Automoció
s’han mostrat molt contents de poder participar en aquest sorteig
i esperen tenir més sort el proper.
Tió Automoció

Aquest 2018 farà 80 de la
construcció de l'Aeròdrom
Vilatorta i per aquest motiu se li dedica l'edició del
Calendari Vilatortí. A les pàgines 36 i 37 podreu llegir
un reportatge sobre aquest
fet. El calendari consta d'un
text introductori de la historiadora i guia de l'Aeròdrom
Cris Suñen, que alhora és
la regidora d'educació i voluntariat de l'Ajuntament de
Sant julià de Vilatorta. Dinou
fotografies de Carlos Migliaccio, Quim Molsosa, Fons
ADAR, fons Carles de Fontcuberta, Fons Fusterpuig i
de Meteovilatorta, il·lustren
les 34 pàgines d'un calendari que té tres blocs diferenciats. En el primer hi ha
el poema, les festes oficials
i la presentació del tema.
En el segon hi ha els dotze
mesos de l'any i assenyalades les dates dels actes i
activitats programats al llarg
de l'any. En l'últim bloc s'hi
pot trobar una llista de telèfons d'interès general, els
horaris del bus, el calendari
fiscal i informació sobre els
mitjans de comunicació de
l'Ajuntament.
El Calendari Vilatortí és
únic, temàtic i exclusiu del
nostre poble i des de la
seva primera edició l'any
1997 l'Anton Carrera fa un
poema exprés per a la portada.
El Calendari Vilatortí arriba a totes les llars de Sant
julià de Vilatorta juntament
amb l'edició de Nadal de la
revista Vilatorta.

espai obert

El calendari
vilatortí del 2018
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Participants de la Sant
Silvestre de l’any passat

ANHELS

La
Sant
Silvestre
vilatortina
Es convoca la tercera edició de la popular Sant
Silvestre. Una experiència singular per fer l’últim
dia de l’any caminant, corrent o amb bicicleta per
anar de Sant Julià fins a les envistes de Sant Llorenç i tornar. Es farà a les 4 de la tarda del dia 31
de desembre, sortint des de la plaça de l’Ajuntament.

Hauríem de tenir més records d’infantesa
per tal de fer presents moments de gran dolçor.
Hauríem de ser rics d’antigues primaveres
per afrontar l’absurd més obstinat que mai.
Encara som a temps de fer les passes fermes,
de fer-les sense por, com si fóssim herois,
per treure’n el profit a l’hora requerida.
Sabem que no som res davant de l’univers.
Sabem que tots tenim la fi com a penyora.
Malgrat l’adversitat, malgrat imponderables,
si tot anés com cal, els dotze anhels previstos
s’haurien de complir en l’any que s’inicia.
Anton Carrera

Diumenges
4 , 11, 18 i 25
de febrer de 2018
El preu de l’entrada
és de 4€ per sessió.
Abonaments per
a les 4 sessions a 12€.
Les projeccions
començaran
a 2/4 de 6 de la tarda.
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Les pel·lícules
s’anunciaran
oportunament.

10 anys de Tupinots?
Havia pensat fer una crítica sobre l’acte de “auto-homenatge”
que es va fer durant la festa major d’enguany, però no em centraré amb el contingut, sinó amb el motiu, la celebració dels 10
anys dels TUPINOTS. Senzillament voldria que es publiqués la
fotografia de la primera TUPIPORCADA organitzada pels TUPINOTS, que malauradament pels que hi sortim fotografiats, ens
han passat bastants més de 10 anys. Que cadascú en tregui les
seves pròpies conclusions.
Sergi Rosell
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Fins sempre, Tupinots!
Després de 10 anys, deixo el
Consell de Joventut-Tupinots.
Aquestes paraules són de comiat, però, sobretot d’agraïments als meus estimats Tupinots. Puc dir que he estat
des del principi fins al 10è
aniversari envoltat de bones
persones fent coses per al poble i per al jovent. He crescut
amb tots vosaltres. He après
moltíssim i espero haver-vos
pogut transmetre, als que
pujàveu, els valors que s’han
respirat en el consell: feina,
poble, festa, responsabilitat,
diversió, esforç, però, sobretot família.
Hem estat una família molt
nombrosa. Des de la creació
del Consell-(el 20 de novembre del 2007-, una seixantena de joves han passat pel
Consell de Joventut amb la
missió de dinamitzar el poble.
I tu què fas?, caminada nocturna, Tupibingo, discomòbils,
concerts, gimcanes, carnaval,
castanyada... Moltes activitats
que ara fan altres entitats o el
mateix Ajuntament. Hem estat una família més enllà dels
Tupinots: hem aconseguit fer
de nexe entre les diferents
colles del poble i alhora relacionar-nos entre tots.
Hem sabut valorar els problemes que s’han pogut ocasionar en diferents festes o actes i s’han solucionat. Seguiu

així. Feu autocrítica i milloreu
any rere any. És necessari que
innoveu i us arrisqueu amb
noves propostes per mantenir viu el Consell. Escolteu les
crítiques. Com heu vist, no
sempre plou el gust de tothom i massa sovint les maneres d’expressar-ho no són les
millors. Busqueu solucions i
arribeu a un acord just amb
les parts implicades.
Sigueu crítics també. L’actual equip de govern deia que
volia assegurar “un programa
de compromisos mutus que
si es compleix, dotarà l’entitat
amb més recursos”. Enguany
s’han fet més activitats, com
per exemple, la baixada de
carretons i la gimcana a Vilalleons. Quant, doncs, tardaran a arreglar la porta de
l’escorxador que està igual
des dels inicis del Consell?
Pressioneu-los, però treballeu junts. No oblideu que sou
una entitat imprescindible
pel poble, una peça clau. És
l’entitat més subvencionada,

però també la que organitza
més activitats. Teniu una gran
responsabilitat en el teixit del
poble i en el jovent, el futur.
I per acabar: Gràcies. És
una paraula que no es diu
prou. Ni des dels que participen de les activitats ni des de
l’Ajuntament. Sou voluntaris i
això que esteu fent és meravellós. Sentiu-vos-en orgullosos.
Esteu fent una cosa molt important pel poble. Per tot això,
us trobaré tant a faltar. Deixo
enrere persones fantàstiques i
em quedo amb un record meravellós d’aquesta etapa. De
ben segur que no em perdreu
de vista. Com molts altres tupinots, no podré evitar agafar
una bossa d’escombraries per
recollir les escombraries pel
Birratorta o fer-vos propostes
d’activitats. Sabeu que podeu
comptar amb mi per tot el que
faci falta.
Fins sempre, estimats Tupinots!
Carles Fiter Verdaguer

Espai obert

Espai a la vostra disposició

Els textos que vulgueu publicar en aquesta secció siguin respectuosos i que la
informació sigui veraç. Els articles no poden superar les 15 línies, cos de lletra 11,
format A4; es pot acompanyar d’una fotografia o il·lustració i han d’anar signats.
Cal que ens indiqueu les vostres dades. nom, cognoms, població i telèfon. Es
publicaran els treballs rebuts dins els terminis fixats. Ens ho podeu fer arribar a:
revistavilatorta@gmail.com
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Les Caramelles del Roser en el llibre
“Festes i tradicions de Catalunya”
Un dibuix de les Caramelles del
Roser pujant a l’entarimat de
l’Aplec Caramellaire, davant la
façana de ca l’Anglada, amb la
plaça Major engalanada amb
cintes de colors, és el que es
pot veure a les pàgines 88 i 89
del llibre “Festes i tradicions de
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Catalunya” que Edicions 62 va
publicar el mes d’octubre passat.
Els textos del llibre són de
Marga Sala i les il·lustracions
són obra de la ninotaire Pilarin
Bayés que recrea amb el seu
traç personal les onze celebra-

cions tradicionals i populars del
nostre país, seguint el curs de
l’any: Reis, Carnestoltes, la Vella Quaresma, Setmana Santa,
Sant Jordi, Corpus, Sant Joan,
la Festa Major, la Diada, la Castanyada, Nadal i Cap d’any.
Un llibre imprescindible perquè els nens i nenes descobreixin i estimin les festes i els
costums més emblemàtics de
Catalunya.

L’alzina de la Vall, en estat crític

Racó de l’ikebana

D’un temps ençà s’ha observat que una de les centenàries alzines de la Vall pateix un
assecament generalitzat de les
branques. D’entrada no s’hi
veuen símptomes de caparreta ni forats de perforadors
i sembla que el principal problema de la seva decrepitud
és la sequera. En aquests moments s’estan fent anàlisis per
descartar possibles problemes (phythophora cinnamomi,
plagues exòtiques...). L’Espai
Natural Guilleries-Savassona
ha posat el cas en mans de
tècnics especialistes en la matèria. En tractar-se d’un exemplar de gran interès caldrà ferhi un tractament específic.

La simplicitat
No busca el fet conceptual
o carregat, sinó una bellesa
ingènua i natural.
L’asimetria
La regularitat normalment no
existeix en la natura.
La subtilesa
L’ikebana s’ensenya amb
tacte i discreció. El mestre ha
d’aconseguir més fer sentir
que pensar.
La serenitat
Cal aconseguir la calma enmig
del soroll i la tranquil·litat enmig
del món agitat.
Anna Sabaté

Vilatortins
en xarxa

@

Andrea Dunkel @andreaduunkel
8 d’octubre
1-O: violència brutal a BCN = això no s’emet
a les notícies. 8-O: manifestació espanyolista
a BCN = monotema a les notícies. #LAMENTABLE

amalgama

Per quedar retratats!

Carles Fiter @cfitverd
6 d’octubre
“Frisar: Impacientar-se vivament”

Ha passat un any des que es va inaugurar
l’accés de Sant Julià a l’Eix Transversal a través
de la carretera de Vilalleons. És cert que pel
centre del poble hi passen menys camions, tot i
que encara se n’hi escapa algun. Els que estan
entestats a anar pel mig -en aquest cas de la
calçada- són els ciclistes. Per què serveix el vial
de bicis i vianants? Perquè hi passin patinets?

Marc Costa @CostaTrachsel
2 de novembre
Hi ha programes que encara que siguin
d’humor tenen molta, però molta més dignitat que altres que es diuen seriosos. Gràcies
@poloniatv3
Judit TJ @Judittort
8 de novembre
A la gent que es queixa de les vagues: per
què no treballeu 6/7 dies seguits, sense
vacances, amb sous miserables, sense cap
mena de seguretat? Perquè no passeu més
de 20 dies a la presó? O els vostres fills,
germans, pares...
Pere Hernández @phmarcet
14 de novembre
Avui faig 60 anys. Si fos un Whisky, seria
l’hòstia!
Buia Reixach @BuiaReixach
17 de novembre
Hola @EnricMillo, així... Sobre el que diu la
@martarovira et pronuncies, i sobre la info
de l’imam no et pronuncies... #EtFelicitoFill

Algú sabria dir si els semàfors de Sant Julià han
funcionat mai correctament? Molts ens havíem
preguntat quina utilitat tenien els de davant de
can Fil, sempre en taronja i fent pampallugues.
Ara estrenem nova modalitat: mantenir el cartell
d’avís, però el semàfor costa de veure. Bé, de fet
és que fa anys que ja no hi és.

Àlex Riera @alexrierago
18 de novembre
Lectura gratificant d’#Argelagues de @
gemmaruiz_, amb petites perletes q et vas
trobant al llarg de les pàgines. A part dels
homenatges a les dones i a la llengua dels
avis, quina picada d’ullet al també sabadellenc Pere Quart i les seves “Corrandes
d’exili”. Emocionat!
Joan C. Rodríguez @joancrodriguez
19 de novembre
Avui és el gran dia! És diumenge, hi haurà la
recollida d’orgànica! Tot a punt veïnat?!
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80 anys de la construcció
de l’Aeròdrom de Vilatorta

Castell de Saladeures. Acte de comiat de les Brigades Internacionals amb la presència del president Juan Negrin
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1 de Juny de 1938, després de
dos anys de conflicte, la Guerra Civil encara la recta final
amb el Govern de la República
bolcat en la defensa del territori català, un del últims vestigis que quedaven en mans
republicanes i un territori especialment valorat per la seva
importància estratègica, ja que
a Catalunya s’agrupaven grans
nuclis de població a més de les
principals fabriques d’armament. L’Espanya republicana
viu dies de replegament i calma tensa, mentre el govern de
la república organitza el territori per intentar donar resposta a
la més que probable ofensiva
final de les tropes franquistes
sobre Catalunya.
És en aquest context quan
l’alcalde de Vilalleons, rep una
notificació del Ministerio de
Instrucción Pública y Sanidad
del govern de la república on
s’informa de l’inici de treballs
topogràfics urgents per estudiar la viabilitat del que denominen un servicio de guerra que s’acabarà portant a la

pràctica en forma d’aeròdrom
dedicat al muntatge de petits
caçabombarders russos, com
els coneguts popularment
amb el sobrenom de “Mosques” i “Xatos”. Les urgències del Govern de la República
per intentar traçar una xarxa
d’aeròdroms territorials que
facilités la defensa de Catalunya, juntament amb la implicació d’un total de 900 treballadors va facilitar la posada en
funcionament de l’Aeròdrom
de Vilatorta que al setembre
de 1938 ja registra els primers
indicis d’activitat.
Es construeix al pla de la
Quintana i es dota amb un total de 17 refugis escampats
per tot el perímetre del camp
amb l’objectiu de protegir la
tropa i el personal de servei
en cas de bombardeig. L’Aeròdrom de Vilatorta acabarà
esdevenint un equipament especialment important durant
els darrers mesos de Guerra Civil, tant pel muntatge i
manteniment de “Natatxas” i
“Katiuskas” com per facilitar

la mobilitat d’alguns dels alts
mandataris de la república que
durant l’estiu del 1938 fugien
dels bombardejos franquistes
que castigaven la capital catalana. La necessitat de buscar nous emplaçaments que
permetessin dirigir les últimes
operacions de guerra des de
l’anonimat, lluny de la pressió
dels bombardejos enemics,
va acabar portant alguns dels
alts càrrecs de la República a
buscar refugi a les instal·lacions de l’Aeròdrom de Vilatorta
on es van viure esdeveniments
tan importants com el sopar
de comiat de les Brigades Internacionals, celebrat el 28
d’octubre de 1938 al castell
de Saladeures amb presència
de president del govern Juan
Negrín i de Diego Martinez
Barrio, president de les Corts
republicanes.
Malgrat els esforços del
Govern de la República per
articular una xarxa de resistència prou ferma per contenir
les envestides franquistes, els
esdeveniments es precipiten
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i després de la derrota republicana a la Batalla de l’Ebre,
l’avanç de les tropes feixistes
pel territori català és imparable fent que el gener de 1939
l’aviació republicana abandoni
progressivament les instal·lacions de l’Aeròdrom de Vilatorta en un procés de retirada
que, a escala catalana, culminarà l’abril de 1939 amb la
victòria franquista i la fi de la
Guerra Civil. Per l’Aeròdrom
de Vilatorta comença un període d’abandonament que deixarà la majoria d’equipaments
enterrats entre males herbes,
en un intent de passar pàgina
i oblidar les doloroses ferides
de la Guerra Civil. La duresa
del conflicte, juntament amb
la brutalitat de la repressió
franquista provoca que un cop
encetat el període democràtic, el gruix de la ciutadania no
tingui els mitjans per afrontar
les ferides d’un passat que
encara cou, fent que la responsabilitat de recuperar les
vivències d’aquest període
caigui en mans de la generació dels néts, que seran els
encarregats d’analitzar els esdeveniments des d’una certa
distància i fer aquelles preguntes que en alguns casos ningú
s’havia atrevit a formular.
En el cas de L’Aeròdrom de
Vilatorta va ser Martí Erra, un
jove estudiant de batxillerat
que amb l’ajuda del seu pare,
Miquel Erra Gallach, va començar a reconstruir la trajec-

tòria del nostre aeròdrom en
el marc d’un treball de recerca
que culminarà amb la publicació del llibre “Els Camps d’Aviació d’Osona durant la Guerra
Civil”. La recerca de Martí i
Miquel Erra va ser un punt
de partida clau per facilitar
el marcatge i l’acondiciament
de la Ruta de l’Aeròdrom que
s’inaugurà el 2012 gràcies a la
implicació dels ajuntaments
de Sant Julià, Santa Eugènia
i Calldetenes en col·laboració
amb el memorial democràtic.

Avui la Ruta de l’Aeròdrom és
un recorregut de 9 quilometres que ens permet seguir
tot el perímetre del camp amb
l’objectiu d’entendre, difondre
i dignificar un període històric
extremadament dur que mereix ser recordat en homenatge a totes les persones que
van viure en pròpia pell les
atrocitats de la Guerra Civil i la
posterior repressió franquista.
Cris Suñen
Historiadora i guia de l’Aeròdrom
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Vostè ha crescut a la masia
de la Mata de Vilalleons, que
té una història peculiar…
Dies abans del Nadal de
1936, l’Estat Major Republicà
va decomissar la Mata i van
donar ordres als masovers
perquè en menys de 24 hores
marxessin ells i bestiar. La
casa feia nosa perquè estava al mig del camp d’Aviació
que s’hi construïa en aquesta
zona. El 23 de desembre del
mateix any la van enderrocar i
fins l’abril de 1939 no ens van
retornar la propietat.
En la reconstrucció de la
Mata, que va ser la primera
casa gran en pedra que es va
edificar després de la guerra, hi van participar gairebé
tots els paletes de Sant Julià.
Aleshores un fuster i el seu
ajudant guanyaven 27 pessetes diàries. Nosaltres ens hi
vam instal·lar la diada de Sant
Jaume (25 de juliol) de 1941.

Narcís Morató,

“en Narcís de la Mata”,
pagès i saurí de Vilalleons

“En el nostre país els pagesos no interessen”
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Narcís Morató Torrentó té 83 anys, va néixer el 28 d’octubre
de 1934 a Moià. Està casat amb Joana Molet, i té dues filles.
El 1939, acabada la Guerra Civil, la seva família va venir a Sant
Julià. Primer van viure a can Mir (Vil·la Violeta) i al cap d’uns
mesos a ca l’Anglada, abans d’anar a la Mata. En Narcís és
un pagès de tota la vida, reconvertit posteriorment en agricultor
i ramader. A casa seva hi té una granja porcina amb uns 600
caps de bestiar. Els camps que envolten la masia els té llogats
a una empresa que hi ha muntat un circuit d’hípica i diverses
instal·lacions dedicades als cavalls. També va ser cofundador de
l’Agrupació de Defensa Forestal –ADF Portal de les Guilleriespoc després del gran incendi de 1983 que va afectar la zona
de Vilalleons i altres municipis del voltant. Per la seva llarga
trajectòria en aquesta entitat, l’any 2014 se li va lliurar
el Premi d’honor Joaquim Maria de Castellana.

En aquella època hi havia
molta pobresa i la gent anava
a bosc a fer llenya i a collir pinyes. Recordo que l’àvia feia
més de 200 plats de farinetes
per repartir entre la gent del
poble i ajudava els més pobres donant-los pa, cansalada
i altres menges.
En aquells anys també van
tornar alguns propietaris de
les cases senyorials que es
van haver de refer i això va
portar feina al poble, que
tenia molts bons paletes i
picapedrers. Altra gent treballava a la fàbrica del poble, i
d’altres anaven a les tèxtils de
Roda i a les adoberies de Vic,
a peu o amb bicicleta.
Per què va decidir dedicar-se al món de la pagesia?
Quan era petit volia ser enginyer de camins, ponts i canals
però vaig emmalaltir, tenia
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un reuma molt fort que em
va atacar el cor i vaig haver
d’estar a casa, no podia ni
anar a escola. Fins i tot el
mestre venia a casa. La situació era tan greu que els metges deien que no sobreviuria,
però el doctor Codina Altés,
de Barcelona, especialista
del cor, em va salvar la vida.
De retruc la meva família va
ajudar el seu fill que tenia una
intolerància i només bevia llet
d’una vaca que teníem i que
li fèiem portar a Barcelona.
Des de d’aleshores el doctor
passava els estius a Vilalleons i cada dia duia el seu fill a
veure les vaques de la Mata.
Com que jo era l’hereu, els
meus pares em van convèncer perquè no anés a la universitat i em quedés a casa a
fer de pagès. I com que era
esquerrà i escrivia tant amb la
mà dreta com amb l’esquerra, em van fer anar a Vilanova
de Sau a aprendre a fer anar
el volant amb l’esquerra.
Durant més de 16 anys vaig
portar tractors i màquines
segadores-recol·lectores no
només per la Mata sinó per
altres agricultors.
Com a pagès, com creu que
ha canviat la situació d’ençà que vostè va començar?
La situació de la pagesia ha
canviat molt. Ara un agricultor
o ramader no deixa de ser un
empresari. Avui està tot molt
mecanitzat, i veig que les màquines són més importants
que les persones. Abans tot
era molt més artesanal.
Està ben valorat el món de
la pagesia?
El món de la pagesia no està
ben valorat. En el nostre país
els pagesos no interessen.
Les collites de la terra surten cares, és molt més barat

“He localitzat més d’una seixantena
de pous a Sant Julià”
comprar els productes a
l’estranger. Actualment els
pagesos s’han de refiar més
de l’agricultura que de la
ramaderia. Sort n’hi ha de les
subvencions europees per
mantenir “la pagesia”.
Vostè és saurí.
Saurí és una persona que té
la capacitat de descobrir aigües subterrànies mitjançant
un pèndol. Jo tinc aquest do.
Abans de posar el pèndol
puc sentir on és l’aigua. Puc
trobar pous fins i tot sobre
els mapes. Tinc dos pèndols:

un de pes específic i un que
pesa més per buscar les
fondàries.
Com va descobrir que tenia
aquest do?
Fa uns 40 anys vam fer quatre pous en una granja del
Mesquí, i no hi sortia aigua,
llavors vam fer venir en Paulí
Junyent, que era especialista
en trobar pous. Ell me’n va
ensenyar perquè va veure
que tenia una sensibilitat especial per ser saurí. El primer
pou que vaig trobar va ser
l’any 1977 davant del col·legi el Roser, per encàrrec de
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“En l’etapa de regidor sempre creia
que el poble havia de créixer horitzontalment”
l’Ajuntament. És un dels dos
pous municipals que abasteixen el municipi, a més de les
Set Fonts. Des de llavors he
localitzat més d’una seixantena pous a Sant Julià. En tots
s’hi ha trobat aigua, excepte
en dos.
Per tot el món he fet més
de 1.700 prospeccions, fins i
tot en països com Mauritània,
on hi ha molta més aigua de
la que ens podem imaginar.
Molts dels pous que he fet
a Catalunya han estat per
encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua. Malauradament
avui s’ha de buscar aigües
més profundes ja que les de
les capes superiors solen ser
contaminades.
També ha estat regidor de
l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta.
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Des del 1977 fins al 1995, durant 18 anys. Vaig ser regidor
d’obres i urbanisme i algunes
vegades vaig fer d’alcalde
accidental. Quan pensava en
com havia de créixer el poble
sempre creia que havia de
ser horitzontalment i no en
vertical. No he volgut mai que

cap persona tingui dificultats
per pujar i baixar escales per
poder sortir al carrer.
Com recorda aquella etapa?
El pas per l’Ajuntament em
va aportar molts coneixements en tots els àmbits i em
va obrir les portes a conèixer molta gent reconeguda,
sobretot dins l’àmbit de la
política catalana, en la qual
m’hi vaig implicar molt. Anava
sovint a Barcelona a fer gestions amb polítics i tècnics per
millorar els serveis i les infraestructures de Sant Julià. Vaig
tenir molta relació amb Jaume
Amat, aleshores cap de servei
territorial de carreteres, amb
el qual vaig col·laborar en el
projecte de l’Eix transversal i va seguir algun consell
meu en la presa de decisions
sobre el traçat del tram VicGirona.
El que més recordo de
l’època de l’Ajuntament és
que en acabar els plens anàvem a can Cuca a fer beguda,
on en Pere ja ens esperava.
Cada vegada convidava un
regidor diferent. Van ser moments molt entranyables.

Creu que Vilalleons està ben
representat al consistori?
Crec que en cada legislatura
hi hauria d’haver com a mínim
dos regidors de Vilalleons. La
gent de Vilalleons sempre ha
estat molt generosa amb la
gent de Sant Julià.
Què és el que més li agrada
de Vilalleons i de Sant Julià
de Vilatorta?
Vilalleons era un racó de món
on ens coneixíem tots i era i
segueix sent un poble molt
tranquil. De Sant Julià, el caràcter de la gent i l’acollida.
I el que menys?
La mica de tibantor que hi ha
hagut en algunes ocasions entre Vilalleons i Sant Julià, que
no hauria d’haver existit mai.
Quin és el lloc que li agrada
més del poble?
Les Set Fonts i les roques de
l’Albereda. Sempre he pensat
que allà dalt hi quedaria bé un
mirador, ja que està situat al
mateix nivell que el dipòsit del
castell.
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Quin ha estat un bon amic/
amiga del poble?
He tingut molts amics, però
recordo especialment els companys d’Ajuntament. Considero
que els de la Mata som bons
amics de la gent de Sant Julià.
Quin vilatortí o vilatortina
admira?
Tots els alcaldes i regidors que
han passat per l’Ajuntament.
Quina creu que és la seva
virtut?
La senzillesa, ser amic de
tothom i ajudar amb tot el que
pugui als altres.

“En cada legislatura hi hauria d’haver
com a mínim dos regidors de Vilalleons”

I el seu defecte?
Sóc molt individualista. El meu
parer és sempre el bo i hauria
de reconèixer que a vegades
també m’equivoco, però quan
penso que tinc raó no hi ha
ningú que em faci girar. M’hauria agradat saber compartir
més les coses amb la gent que
m’envolta.
Què el treu de polleguera?
La situació política actual. No
tolero que ens manin en tot des
de Madrid. Catalunya no ha de
dependre de Madrid i hem de
tenir les nostres pròpies lleis.
Què el fa feliç?
Els néts i les petites coses, com
ara llegir, el futbol... els esports
m’agraden tots.

Ídol: El meu pare.

Color: Gris.

Polític: Jordi Pujol.

Quin consell creu que és imprescindible per viure la vida?

Pel·lícula: Ben-Hur i Allò
que el vent s’endugué.

Número: El 83, que va ser
el primer que em van posar
a l’escola.

Que tothom hauria de tenir una
cosa en què creure o què estimar, no forçosament una religió
però si una fe.

Cançó: Qualsevol de la M.
del Mar Bonet.

C. Fiter, R. Godayol, Ll.Vilalta

Llibre: Llibres sobre la història de Catalunya i mapes.

Somni: Haver estat jugador de
futbol professional.

Mar o muntanya: Muntanya
Salat o dolç: Dolç
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La xurreria d’en “Sidru” i la Remei
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El dia 10 d’abril de 1955 s’establia de manera permanent una
parada de xurros a Sant Julià
de Vilatorta, al carrer Núria,
davant mateix de can Llauner.
Era la setmana de Pasqua, una
ocasió perfecte per cloure el
llarg període de dejunis i abstinències de la quaresma amb
un bon esmorzar de xurros ben
ensucrats i acabats de fer.
Els seus propietaris, en Sidru Tort i la Remei Codina,
van convenir quedar-se amb
el relleu del negoci de xurreria
quan uns tiets de la Remei
els van oferir en saber que en
aquells moments estaven sense feina. Per aquest motiu es
traslladaren durant tot un estiu
a Gavà per aprendre i habituar-se amb l’ofici fins que finalment decidiren instal·lar-se
definitivament a Sant Julià.
Era una parada de fira de
color grana, feta de fusta per
ells mateixos amb l’ajuda de la
fusteria d’en Pere Boixó, amb
uns porticons que s’obrien a
tres vents cosa que permetia
veure com en Sidru s’esmerçava curosament en l’elaboració dels xurros i les patates
fregides mentre la Remei despatxava sol·lícita rere el tau-

lell emplenant les paperines
i cucurutxos a petició de la
clientela amb una bona cullerada de sucre pels més llaminers, que s’afegia mentre es
pesava tot a la balança.
Més endavant es traslladaren una mica més amunt
del carrer, darrere de can Nis,
molt a prop del Saló Catalunya on els caps de setmana
la Societat Vilatortina hi programava ballarugues i pel·lícules de cinema. Així podien
aprofitar la doble sessió que
es projectava els dissabtes
vespre i els diumenges tarda per satisfer la llepolia dels
nombrosos espectadors que
a l’entrar, o quan sortien a la
mitja part, anaven a comprar,
temptats per l’olor mel·liflu de
la fregitel·la, una paperina de
xurros o patates fregides que
es menjarien mentre veien un
western a la gran pantalla amb
en John Wayne fent de xèrif
coratjós a Rio Bravo o en Cary
Grant buscant desesperat la
Deborah Kerr al cim de l’Empire State Building a Tu y yo,
sempre amb el permís de la
censura.
En Sidru durant la setmana feia de jardiner. Més enda-

vant va entrar a treballar a la
foneria de can Serra fins que
juntament amb la Remei varen
agafar el servei de correus. És
per això que la xurreria només
obria els dies festius i els caps
de setmana. La parròquia era
bàsicament sempre la mateixa
gent del poble i d’altres que
també venien de poblacions
del voltant. Era per la Festa
Major de Sant Julià quan hi havia més moviment i la clientela
era més diversa que l’habitual.
Quan hi passaves per davant senties la cantarella
d’una ràdio sempre engegada que feia companyia mentre en Sidru barrejava, a força
de braços, la massa de farina
de molta potència amb aigua
bullent dintre d’una galleda,
unes gotes d’essència d’anís
i una mica de sal, fins el punt
que ja podia ser introduïda
dins la màquina de fer xurros.
Llavors fent girar una maneta
sortia una tira llarga i prima de
massa de bunyol que s’anava
cargolant en forma de rotllana.
Dins d’una caldera grossa que
funcionava amb bombones de
butà s’escalfava l’oli per poder
coure tota la rotllana sencera
per igual, i un cop a punt es

La Remei Codina, amb una
paperina de xurros a les
mans, ens parla de la xurreria
que havien tingut ella i el seu
marit, Isidre Tort -en “Sidru”-.
La Remei té una bona memòria i es recorda perfectament d’aquella època, abans
que el matrimoni agafés el
servei de correus del poble.

pudament, amb la calda xafogosa de l’estiu i el fred del
rigorós hivern, resguardats
del vent i aixopluc de la pluja,
carrers molls i calaixos eixuts,
cantades de caramelles, castanyades i pessebres, sempre feinejant atrafegats rere
el taulell de la parada. Només
tancaren una vegada per una
forta nevada que va deixar el
poble ben emblanquinat i uns
carrers gelats per on no hi
passava ni una ànima. El tancament temporal del Saló Catalunya va acabar també amb
les sessions de cinema, ocasionant una forta davallada de
la clientela i el conseqüent declivi de les vendes.
L’any 1967 la xurreria de
fusta grana d’en Sidru i la Remei va aclucar per sempre els
porticons oberts a tres vents,
donant per conclosa una bonica etapa de xurros ensucrats,
patates fregides, converses
afables, coneixences, amistats i ocurrències a cabassos.
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treia amb una pescadora i es
deixava en una plata fins que
s’hagués escorregut l’oli ben
bé del tot abans de ser tallada, empaperinada, ensucrada
i pesada per la Remei.
Una tarda d’estiu que la
màquina no acabava de rutllar
del tot, i treia la tira de xurro
sense ratllar, els va jugar una
mala passada. En el moment
de posar-la a coure, la massa
es va embotornar de tal manera que va acabar per esclatar,
provocant una forta esquitxada que precipità qui-sap-lo un
raig d’oli bullent a l’esquena,
cara i braços d’en Sidru. Mentre cercava el doctor Sanmartí
per fer la cura va trobar en Lluís de Can Fil que l’acompanyà
a casa seva amb la iaia Montserrat que amb un ungüent
remeier casolà li va assuavir el
dolor de la cremada i, a cop
d’anar-ne posant amb temps
i paciència, anaren desapareixent les butllofes embotides
sense deixar-ne cap rastre.
Durant gairebé dotze anys
la xurreria va obrir ininterrom-

Xevi Pona - Roser Godayol

Proveu de fer xurros a casa vostra
La veritat es que són molt fàcils de fer, només heu de
tenir temps. Els xurros no poden ser més econòmics:
aigua, farina, oli i sal pràcticament. Convé menjar-los
calentons, És la seva gràcia.
Un consell. És bo que tingueu una xurrera de plàstic
(val uns 10 euros) i així podreu donar a la massa la forma característica que tenen els xurros. Per cert, podeu
fregir els que vulgueu menjar i congelar la resta.
Atenció, el xurros exploten perquè es generen bombolles d’aire. Per aquest motiu les xurreres tenen aquesta forma d’estrella, per premsar al màxim la pasta i evitar
bombolles d’aire.
Aneu en compte i tingueu molta precaució. Hi ha
gent que s’ha cremat tot fent xurros.
Ingredients per quatre persones:
- 500 gr. de farina
- ½ litre d’aigua
- 10 gr. de llevat Royal
- 5 gr. de sal
- 25 gr. d’oli d’oliva
- oli suau per fregir
- sucre per ensucrar-los

En un cassó prou gran posarem l’aigua a bullir. Quan arrenqui el bull l’apartarem del foc i hi
afegirem de cop, la farina, la sal i la mica d’oli.
Remenarem bé fins que la pasta es desenganxi
de les parets del cassó. Deixarem que es refredi. Quan tinguem la massa tèbia la posarem dins
d’una xurrera. Escalfarem l’oli en una paella. Ha
d’estar ben calent abans de començar a fregir
els xurros. Han de que quedar ben rossos. Els
traurem i els posarem sobre paper absorbent.
Els arrebossarem amb sucre i ja ens els podrem
menjar.
Ara que és hivern podem sucar-los en una
tassa de xocolata desfeta ben calenta, i ja tenim
un bon esmorzar.
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actes de nadal i reis

25è Concert de Nadal
de l’Agrupació Sardanista
Diumenge, 10 de desembre.
Saló Catalunya, a les 6 de la tarda

La Flama de Farners dirigida per Jordi Molina serà l’encarregada de fer el 25è Concert de Nadal de l’Agrupació
Sardanista. La primera part de l’acte s’interpretaran sardanes escollides especialment per a l’ocasió i la segona serà
dedicada a la música tradicional catalana. Com és habitual
es farà el sorteig d’una panera de Nadal i d’un pernil entre
els socis que resolguin el joc de mots encreuats que reben a
casa seva, juntament amb la invitació per assistir a l’acte.

Concert de Nadal
de la Coral Cants i Rialles
Diumenge 17 de desembre.
Saló Catalunya, a 7 de la tarda

Amb la participació de la Coral de Gurb. L’entrada és gratuïta.

Missa del Gall

Dissabte, 24 de desembre.
Església parroquial, a les 12 de la nit
La tradicional Missa del Gall amb el cant de l’ofici en llatí
Iesus Salvator del compositor vilatortí Ramon Victori.

Tupibingo

Dimarts, 26 de desembre.
Saló Catalunya, a les 6 de la tarda
Organitzat per Tupinots, el Tupibingo és obert a tots els públics, però els menors han d’anar acompanyats d’un adult.
El preu del cartró és d’1€, excepte les tres últimes jugades,
que seran de 2€ a benefici de l’ANC i Òmnium i Osona
Contra el Càncer.
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VIè Nadal en vers:
“En veu de dona”

Diumenge, 24 de desembre.
Castell de Santa Margarida,
a les 6 de la tarda
Si alguna connotació ens porta el Nadal es la d’infantament. Tot i que és el naixement d’un déu, aquest va
decidir fer-ho com qualsevol mortal, o sigui d’una
mare.
L’existència de tota la humanitat, doncs, ha hagut de
passar per aquest tràmit tan carregat d’amor, dolor, joia,
esperança i entrega. Gratuït, sens dubte, perquè el beneficiari ve amb una mà al davant i una altra al darrera.
I tot això passa per la dona, aquesta companya, mare,
esposa, filla, àvia, germana, amiga. Aquesta DONA tan
arraconada i maltractada a tot el planeta, que lluita per
una paritat de gènere en tots els àmbits: sentimentals,
laborals, domèstics, polítics i culturals.
El Nadal en Vers d’enguany vol fer un reconeixement al talent d’una vintena de dones de totes les edats
i condicions que generosament han fet una composició poètica per aquesta vetllada. La seva visió personal
del Nadal.
L’acte serà acompanyat per Núria Freixenet i Anna
Ausió, professores de música, i que amb la seva poesia
musical amenitzaran l’espectacle que enguany volem
dedicar a la poetessa, amiga i col·laboradora Pilar
Cabot que ens va deixar el maig passat. L’acte es farà
la tarda de la vigília de Nadal en un marc bellíssim i
insòlit: la sala noble del castell de Santa Margarida,
que la propietat gentilment ens ha cedit.
Amb aquesta sensibilitat i molta il·lusió preparem
aquest Nadal en Vers que porta per títol En veu de
dona, esperant poder-nos retrobar a la vora del foc,
compartint torrons després de l’acte. Us volem desitjar
unes bones festes en aquesta època tan estressant que
ha de suportar el nostre poble i que sense defallir,
suporta estoicament.
Lluís Badosa , Director artístic del Nadal en Vers

Dissabte, 23 de desembre.
Ca l’Anglada,
a les 6 de la tarda
Terra de Tupinots inaugura un gran pessebre
fet amb maquetes creades per Pere Dodas. El
Castell, l’absis i el campanar de l’església, les Set
Fonts i el monestir de Sant Llorenç, reproduïts a escala, són l’escenografia de l’anunciata, el
naixement, les bugaderes i els Reis d’orient. Tots
aquests elements configuren un únic paisatge
amb figures cedides per la Dolors Dorca i en Joan
Casadevall. La inauguració es farà a les 6 de la
tarda del dissabte 23 de desembre i el pessebre es
podrà visitar durant les festes nadalenques. Els
dies i els horaris s'anunciaran oportunament.

XIIè Saló de Nadal
28, 29 i 30 de desembre.
Pavelló municipal,
de 10 a 1 del matí
i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda

El Saló de Nadal de Sant Julià de Vilatorta és
dedicat especialment a la mainada. Hi haurà
atraccions inflables, ludoteca activitats, tallers,
etc. El preu de l’entrada és de 3€ (gratuït per als
acompanyants adults) Abonament pels 3 dies: 6€.

Campanya “Reis de prop”

Amb la campanya “Reis de prop” els Reis de l’Orient donen
personalment una joguina a tots els nens i nenes de fins a 7
anys, empadronats al municipi. L’objectiu d’aquesta campanya
és el lliurament d’un joguet peculiar i simbòlic que va acompanyat d’un missatge de conscienciació. L’acte tindrà lloc al
pavelló 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 la butlleta dels seus fills a les oficines de l’Ajuntament,
fins el 22 de desembre de 2017.

Patge Reial

actes de nadal i reis

Pessebre
monumental

Dilluns, 1 de gener de 2018.
Ca l’Anglada, de 6 a 9 del vespre
El patge Reial i la seva comitiva s’establirà a l’entrada de ca
l’Anglada –plaça Major-, per rebre els nens i nenes que portin
les seves cartes dirigides als Reis de l’Orient.

Cavalcada de Reis

Dissabte, 5 de gener, a les 7 de la tarda
Els Reis de l’Orient arribaran al Sant Julià de Vilatorta més
mudats que mai i acompanyats per un seguici de patges. Faran
l’entrada per la carretera de Vilalleons i a l’ermita de Sant Roc
faran l’oferiment al pessebre vivent. Després, al pavelló, saludaran el poble i repartiran les joguines als nens i a les nenes que
s’hagin apuntat a la campanya “Reis de prop”. Per fer més lluïda
i viva la cavalcada, Ses Majestats el Reis de l’Orient demanen
que el poble els rebi amb les tradicionals i oloroses atxes de
barballó i fanalets fets pels mateixos nens.
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Aquest estiu passat ens vam
retrobar moltes de les persones que formàrem part del
Consell de Redacció de la revista Relleu. Va ser una trobada molt emotiva i que volguérem celebrar amb un sopar i
una exposició retrospectiva
que es va fer a ca l’Anglada,
des de finals d’agost fins a
mitjan octubre.
La història de Relleu comença el 1976 per iniciativa
d’un grup de joves del poble,
però és per Sant Jordi de 1977
quan surt el primer número de
la revista. Era una edició senzilla, de 15 pàgines, feta amb
molta il·lusió. Relleu es va
publicar durant 9 anys, amb
un total de 56 números, que
reflectien la situació política i
cultural del moment i les inquietuds d’una colla de joves i del
poble de Sant Julià de Vilatorta. Sortia com a suplement del
full diocesà, gràcies a la col·laboració de mossèn Josep Soldevila, rector de poble.
A més de l’editorial i dels articles de política i d’actualitat,
hi havia seccions fixes com
ara Barreja de notícies, Tupinades, Reflexió, Parla –entrevista-, Penso que -opinions
dels lectors-, Notes del Sant
Julià antic, Coses d’en Pep,
El Racó del poeta, Rastre
de Guilla, Esports, Entitats,
Acudits... i articles esporàdics
molt variats.

Amb motiu de l’efemèride
dels 40 anys he rellegit i repassat tots els números i us
dic que val la pena dedicar-hi
un temps. Si hagués d’escollir
dues coses triaria:
Primer, els magnífics poemes de l’Anton Carrera dedicats a les quatre estacions de
l’any -primavera, estiu, tardor
i hivern- a Sant Julià -números
7, 9, 12 i 13 de Relleu-.
Segon, totes les entrevistes. Són una radiografia del
poble en aquell moment. Vam
entrevistar 47 persones que
crec que cal anomenar:
Joan Salvans, alcalde; Joan
Capdevila, terrisser; Jordi
Pallàs, escultor, deixeble de
l’escultor Pere Puntí de Vic;
Josep Valle, enginyer agrícola
i pintor; Anton Carrera, professor i poeta; Manuel Rodríguez, músic professional;
Pere Buxó, ebenista; Miquel
dels Sants Salarich, metge
i escriptor; Mossèn Josep
Soldevila, rector del poble;

Esteve Vila, pastor; Josep
Junoy, ex-alcalde i músic;
Carmeta Espinàs, dona molt
treballadora que va tirar endavant la família desprès de
quedar vídua molt jove; Manuel Balasch, carnisser i músic; Josep Suñé, constructor
d’obres; Joan Riera, “curandero”; Joaquim Menció, picapedrer; Josep Molist, paleta
i escriptor; Conxita Pasqual,
professora d’educació física
i esportista, esposa d’Albert
Tobal; Francesc Casadevall,
pagès i regidor de l’ajuntament; l’Agrupació Sardanista; Ramon Casanovas, fill del
poble i resident a Argentina;
la mateixa revista Relleu -en
motiu de publicar-se el número 25-; Anna Rodríguez, actriu
de teatre; l’Ajuntament -a través de la veu de l’alcalde Joan
Salvans-; els germans Carme
i Camil Pallàs -per parlar del
seu pare Miquel Pallàs-; Martí
Casas i Pere Morató, per parlar
del Ral·li Osona; Lluís Bosch,
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paleta; Anna Maria Morera,
ex-locutora de Ràdio Vic, filla
del poble i resident a Belianes;
Pilar Aguilar, pubilla de Sant
Julià; Isidre Tort i Remei Codina, carters del poble; Josep
Yuba, religiós de la congregació Fills de la Sagrada Família
i director del col·legi el Roser;
Santi Riera, músic i pedagog;
Joan Morera, jardiner; Claudi
Biern, productor de sèries de
dibuixos animats; Conxita Morell, regidora de l’Ajuntament
representant de Vilalleons;
Jordi Parcerisas, objector de
consciència; Maria Menció,
del restaurant ca la Manyana;
Josep Codina, treballava a Nigèria; Antoni Bosch, regidor
de cultura de l’Ajuntament; un
grup de jovent; Joan Colom,
polític, més endavant parlamentari a Brussel·les; Josep
Menció, pintor; Lluís Fiter, al-

calde; Carles Bestit, metge i
cap dels serveis mèdics del
Barça; Sebastià Pasqual i Jordi Vilà, aventurers.
Haureu observat que només
hi ha 9 dones i encara dues
elles comparteixen l’entrevista, una amb el germà i l’altra
amb el marit. Això ho diu tot,
en aquell moment els homes
tenien més rellevància que les
dones en tots els camps. Afortunadament això ha canviat
molt en aquest 40 anys.
Al llarg de la seva història,
pel Consell de Redacció de
Relleu hi vam passar 30 persones. Volem tenir un record
especial pels qui ens han deixat massa aviat i no han pogut celebrar aquests 40 anys:
en Josep Blanch, en Quimet
Menció, la Dolors Vila, la Carme Font i en Joan Cornellas.
Descansin en pau. Al voltant

de la revista hi havien molts
col·laboradors habituals i altres ocasionals, en total passaven del centenar.
En les reunions per preparar la revista es parlava de
tot i sortien molts temes, un
d’aquests va ser la iniciativa
de recuperar l’ermita de Sant
Roc. Des de Relleu vam fer
una crida a la gent del poble
i especialment als veïns de
Sant Roc, amb l’objectiu de
recuperar l’ermita. Amb el vistiplau del seu propietari, Josep
Cirera, tothom va fer el que va
poder per a ajudar i col•laborar
voluntàriament en aquesta noble causa: gent d’ofici van arreglar la teulada, van refer una
part de l’enrajolat del terra, van
enguixar el sòcol que s’havia
desprès per les humitats, van
repicar l’arrebossat que queia de la façana i van reparar
els elements de fusta i ferramenta. D’altres van netejar,
desbrossar i adaptar l’entorn.
També es van recuperar les
escales de lloses del turonet,
es va adquirir una imatge del
sant i la gent va portar rams de
flors per engalanar l’ermita.
Finalment, el dia 28 d’agost
d’aquell any es va tornar a dir
missa a Sant Roc. En aquells
moments el rector era mossèn Josep Soldevila i el vicari mossèn Joan Jiménez, que
fou qui la va oficiar. Tots dos
foren grans entusiastes de
Sant Roc. Els cants d’aquella primera cerimònia, que es
va fer davant l’ermita, van ser
dirigits per Jaume Vergés, germà claretià. Amb la jubilació
de mossèn Josep, l’any 1980
hi comença a dir la missa mossèn Jaume Reixach com a nou
rector de la parròquia de Sant
Julià. D’aleshores ençà cada
any s’ha celebrat la missa de
Sant Roc.
La recuperació de l’ermita
va generar un moviment de
participació tan gran que ens
animàrem a commemorar l’es-

fal·lera va néixer l’acció anomenada Espetecs a plaça
amb la col·laboració d’Artristras, -grup de teatre de carrer-. Aquest espectacle que
va ser pensat per ser executat
a la plaça Major combinava
l’acció teatral amb personatges creats expressament: els
bubons, els mussols, etc. El
foc i la pirotècnia tenien un
protagonisme especial que
comptava amb la implicació i
participació activa de la gent.
Tot es va fer amb la col·laboració del poble i sense l’ajut
de cap estament oficial que
en alguna ocasió fins i tot ens
hi va posar traves.
A partir de l’entusiasme de
les Festes Populars de Sant
Roc, la gent de Relleu també vam organitzar altres celebracions i activitats al llarg
de l’any: la festa dels avis, la

festa de la primavera, la castanyada, exposicions temàtiques, etc.
L’any 1984 va ser l’últim
any de les Festes Populars de
Sant Roc com a festes de tot
el poble. Temps després els
veïns organitzaren la festa del
carrer de Sant Roc com a festa de barri i la missa a l’ermita
passa a dir-se el mateix dia
del sant, el 16 d’agost.
L’any 2005 Josep Ramon i
Miquel Cirera Puig, propietaris
del mas Albereda, van cedir
l’ermita de Sant Roc al poble i
l’any següent l’Ajuntament va
fer-hi importants obres de restauració: es va renovar la teulada, es va erigir un nou altar i
s’encarregà la decoració interior a l’artista Joan Soler que a
més de restaurar les pintures
murals va pintar noves escenes de la vida del sant.
Des que la masia de l’Albereda es va reconvertir en hotel
el seu gestor, Nandu Jubany,
cada any ofereix xocolata
desfeta i xurros a tots els assistents a l’Aplec de Sant Roc.
El dia 16 d’agost d’aquest
any 2017, durant la missa, recordàrem tots els vilatortins
que ens han deixat en aquests
40 anys, i demanàrem a Sant
Roc protecció per les pestes
dels nous temps: les malalties
i els accidents.
Francesca Masnou Puntí
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deveniment amb una festa. I
així el 27 i 28 d’agost de 1977
naixien les Festes Populars
de Sant Roc que tingueren un
gran ressò arreu del país -fins
i tot l’escriptor Josep Maria
Espinàs en va parlar a la seva
columna del diari Avui-.
Gràcies a les aportacions
econòmiques que es demanava a la gent tot passant la
barretina es van poder fer un
cercavila, missa, xocolatada
i jocs de cucanya. També es
van construir de manera casolana els primers gegants
del poble, diversos capgrossos i una cuca de bestiari.
Tot això va fer que els darrers
dies d’agost hi hagués molta
animació al poble. En anys
successius s’hi anaren afegint
més dies i més activitats. El
pregó de la festa va comptar
amb personalitats del món
cultural: Anton Carrera, Núria
Dalmases, Vicent Andrés Estellés, entre d’altres. També es
feren Nits de bruixes; Nits de
poesia i cançó, teatre, balls,
sardanes, recitals, concerts
i actuacions d’artistes (Duble-Buble, Esquirols, Marina
Rosell, Orquestra la Singular,
Xesco Boix, Àngel Davant, Els
Pescadors de l’Escala, etc.,
mercats populars, tavernes
marineres...
Relleu tenia un do especial per a la innovació i era un
devessall d’idees. D’aquesta

49

coses nostres
50

El nom i la cosa
Tothom té clar que en qualsevol tipus de societat intentar
trobar una feina o establir-se
pel teu compte, és una tasca
més aviat esgotadora. En altres temps, en el tragí de les
feines de pagès sempre hi
havia sortides dignes, perquè
s’hi trobaven diversitat de maneres de guanyar-se la vida:
bastir una nova masia, entrar
en una masoveria, fer de mosso o simplement anar de temporer.
En el passat quan s’establia
una nova casa de pagès la tradició obligava a filar prim a l’hora de batejar-la ja que el NOM
escollit havia de ser seriós,
precís i també insinuant. Dins
del nostre ACTUAL municipi hi
trobem masies que en l’antigor
degueren fer ús d’aquest costum: el Casal, el Llopart, la Carrera, la Sala, etc.
En l’adjunt “Carta Topogràfica de San Julián de Vilatorta y
sus alrededores publicada con
la colaboración y a expensas
de D. F. de P. Benessat y de D.
J. M. Bofill de la casa el Solá.
Año 1905”, també s’hi troben
noms de masies enderrocades o en ruïna total: la Riera, la
Vall, ca la Llúcia, etc.
Mentre hi reconeixia noms
de lloc, vaig recordar que durant la primera meitat del segle
XIX en aquestes ruralies van
passar uns fets que, per imprevistos i contraposats, van posar a prova la vida tranquil•la i
rutinària de la gent. Me n’havia
parlat un temporer de volant i
esclopet encara, quan durant
un descans en plena segada
algú ho explicava en conversa
de caire alliçonador. La seva
contalla començava dient:
“Fa un grapat d’anys a
un dels primers propietaris
d’aquestos conreus se li presentà un desagradable problema familiar. Dos fadrins

de posat més aviat tranquil,
engrescats pel tarannà entabanador d’uns marxantons se
li esvalotaren demanant-li entossudits de percebre la part
que els corresponia com a fills
legítims ja que tenien intenció
de plantar-se pel seu compte.
Fins a cert punt afalagat per
uns aires tan emprenedors,
l’home va fer mans i mànigues
per reunir els diners i prèviament assessorat, al cap de
poc va accedir a fer-los entrega de les quantitats recomanades pel procurador. Recolzats
en tan valuosa deixa als vailets
els faltaren cames per abandonar-ho tot i encaminar-se a
corre-cuita cap a Barcelona a
buscar-hi vida nova embadalits per les múltiples oportunitats pregonades a cor que vols
per tan entesos viatgers.
Durant una llarga tempora-

da no va saber-se’n res, gens
estrany si tenim en compte
que les vies de comunicació
eren embrionàries –camí ral
i gràcies-, per la qual cosa
les notícies i la mateixa gent,
sovint arribaven a les seves
destinacions amb dies de retard. Però tot d’una, un dia,
com el fill pròdig, aparegueren de sobte ambdós per la
casa del pare. Tot moixos
i en veu baixa li feren saber
que retornaven amb les mans
buides ja que tots, absolutament tots els diners havien
volat –no entenien com- en
uns negocis que en principi
eren molt, però molt, prometedors.
L’emprenyada del pare fou
monumental, si bé, protector
encara, tot seguit es preguntava: i ara que en farem d’aquest
parell?. Home viu i de recone-
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A l’esquerra: la Carta Topogràfica editada l’any 1905, realitzada i gravada pel topògraf Eduard Brossa
Fotografies, per odre correlatiu: can Rumia, can Discorra i can Pensatibé o can Goules.
Sobre aquestes línies: detall ampliat de la Carta Topogràfica on apareixen les tres cases esmentades.

guda empenta, decidí d’anar
per feina i procurant ser el més
equànime possible va empescar-se una senyora ocurrència
amb la intenció d’oferir una
singular lliçó i a la vegada donar-los la possibilitat de guanyar-se la vida retornant a les
feines de pagès.
Dit i fet. Reconvertí la propietat en tres lots: un per a cada
fill i un tercer per a ell mateix i
els hereters. Això sí, va decidir
que els NOMS amb què batejaria el “nom pagesiu” farien
tronar i ploure. Complirien sí,
amb la tradició, però aquesta
vegada per a escarni dels propietaris amb una taca perdurable en el temps”.
En la Carta Topogràfica els
trobem escrits així: C. RUMIA,
C. DISCORRA, C. GOULAS o
C. PENSATIBÉ (sic).
I els fils inductors d’uns

NOMS “tan intencionats” foren aquests:
Can Rumia: perquè a l’hora de tancar futurs negocis
els sotmetés, un cop i un altre cop, a la consideració de
la ment.
Can Discorra: perquè coordinés per sempre més les
idees amb raonament, deduint o separant les curtes de
les llargues.
Can Goules o Pensatibé:
s’imposà, solidari, un segon
nom a la masia per recordar
que un excés de confiança va
posar en risc la propietat, enviant de retop, una raó de pes
als hereters.
Amb tot plegat fora de
text, és evident que va seguir-se amb molta curiositat
la fi d’aquest insòlit moment
sostingut en part per una gran
fermesa i empès segurament

per un peculiar impuls d’enteresa paternal.
Després dels fets vingueren anys d’estancament amb
poques possibilitats de poder
refermar els NOMS per escrit
fins que amb l’edició de la Carta Topogràfica de l’any 1905 es
validen -en document públicen l’inscriure’ls de viva veu, és
a dir: des de la versió oral que
fins llavors se n’havia fet.
Foren temps en què era raonable assumir que els NOMS
feien LA CASA, però la continuada decadència d’aquest
costum els ha aigualit i reconvertit molt lentament en un
pòsit de “NOMS NEUTRES”.
Davant l’evidència, considerats, la realitat s’imposa, perquè ja tothom té copsat que el
NOM no fa la cosa.
JoBoTo
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A la nostra oficina trobarà l’assessorament
que busca, amb experiència
i professionalitat demostrables.

Carrer Compositor Ramon Victori, 10
Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 812 23 15

Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18
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fmolas@osonanet.com

diccionari de cases i carrers

El carrer dels Comtes de Cabrera
Al nord de Sant Julià de Vilatorta,
en paral·lel al darrer tram de l’Avinguda de Puig i Cunyer, s’hi obre el
carrer dels Comtes de Cabrera.
És un petit homenatge a la història medieval i, concretament, a un
llinatge que al segle XIV s’estenia
per quatre comarques catalanes:
la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i el Collsacabra, a Osona.

De senyors i cavallers
Amb Gausfred de Cabrera, el
1002, s’inicia la documentació
sobre el comtat de Cabrera. La
nissaga tindria origen en el desaparegut Castell de Cabrera, a
l’actual terme municipal de L’Esquirol. Guerau I, fill de Gausfred,
es va casar amb Ermessenda de
Montsoriu, matrimoni amb el qual
obtingué el vescomtat de Girona.
A partir d’aquí, aquest és un relat
de senyors i cavallers. L’any 1278,
amb la mort de Guerau VI, el vescomtat de Cabrera el va heretar la
seva filla, la Marquesa de Cabrera,
que el va traspassar al cosí Bernat
I i, més tard, a Bernat II. El període comprès entre 1356 i 1364
fou el de màxima expansió dels
Cabrera a la comarca d’Osona: hi
van adquirir el Castell dels Torelló
o la Senyoria d’Espinelves i Sant
Sadurní. Una etapa sense precedents. El vescomtat s’estenia des
del Cabrerès fins a Arenys de Mar
i de Roda de Ter a Anglès.

El crepuscle del llinatge
Bernat V de Cabrera, la darrera
gran figura de la família, va perdre
tots els béns el 1471 a causa de
la Guerra Civil catalana. Una dècada més tard, Anna I de Cabrera
aconseguia recuperar els dominis a Catalunya. Tot i això, la seva
unió amb l’almirall de Castella va
condicionar la venda de tot el vescomtat als comtes d’Aitona, de
família Montcada, i actualment del
ducat de Medinaceli.

L’herència
L’escut d’armes dels Cabrera, amb una cabra sobre fons d’or,
es correspon amb el de L’Esquirol i també amb l’heràldica de
poblacions de la Selva que havien format part del vescomtat,
entre les quals Osor, Sils o Breda. Sant Julià de Vilatorta,
malgrat pertànyer al Comtat d’Osona, va dedicar aquesta via
als Comtes de Cabrera durant la urbanització del sector de
Pleuna, entre els anys seixanta i setanta del segle XX. De
la mateixa manera que els carrers de Barcelona, Tarragona,
Lleida o Girona, és un nom sense vinculació directa amb el
municipi, que no s’acaba d’entendre més enllà de dotar-lo
de sentit de país i de reconèixer una de les senyories feudals
més importants de Catalunya. En aquesta mateixa zona, el
nomenclàtor inclou referències que s’adiuen molt més a Sant
Julià, al seu territori i a l’imaginari col·lectiu: l’avinguda de
Sant Llorenç i els carrers Sant Ponç, Sau i Folgueroles.
Txell Vilamala
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Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 77 77

Can Puig és un establiment que ofereix tot tipus de productes
de xarcuteria, carnisseria i cuinats. La majoria dels productes
són d’elaboració pròpia.
Els responsables són els germans Núria i Jordi Gallart,
la quarta generació de can Puig.
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 14 i de 17 a 20 h
i dissabte de 8 a 14. Festius tancats
Adreça: carrer del Rector Roca, 9 Telf: 93 812 20 92
Correu: jordigallart@casagallart.net
Qui va obrir la botiga?
Pere Gallart Malian i la seva
esposa Anna Parcet. L’any
d’obertura de l’establiment
està per determinar, ho estem
buscant als registres. Acotem
que podria ser entre el 1910
i el 1920. Actualment som la
quarta generació de la mateixa
família que portem el negoci.

els nostres comerços de prop

Carnisseria i xarcuteria
Casa Gallart “can Puig”

Per què es diu “Can Puig”?
Perquè Pere Gallart Malian havia viscut a la casa de can Puig.
Quines carns es poden trobar a la botiga?
Tot tipus de carn: porc, pollastre, vedella, conill, xai, cabrit,
aviram varis. També disposem
d’algunes carns ecològiques.
Quins productes artesans
elaboreu?
Com a artesans de la xarcuteria
i carnisseria que som, elaborem diversos productes: somaia, fuet, fuet de rocafort, llonganissa, xoriç, llom curat, baiona
curada, botifarra d’ou, botifarra
negra, bulls, botifarres, hamburgueses de gustos variats
(fins a 15 varietats diferents),
productes adobats, foies....
A més de carn, què més podem trobar?
Plats preparats, productes arrebossats (llibrets, escalopes,
croquetes, rotllets, nuguets...),
llegums, vins i caves.

Quin és el producte que
agrada més a Sant Julià?
Alguns dels productes que
més agrada és la nostra botifarra. Seguim amb la fórmula
que en el seu dia ens va ensenyar l’avi Ramon i que ell
després va ensenyar al nostre pare Pere. També agraden

molt els embotits que elaborem. Ambdós productes estan elaborats amb porc duroc.
De fet, aquest és el porc que
trobareu sempre a la nostra
carnisseria. Ara que s’acosten
festes un dels productes estrella elaborats per nosaltres
és el foie.

Cuidar la matèria prima i els clients
Un dels punts que més cuidem a la nostra botiga és el fet
de treballar sempre amb matèria primera de màxima qualitat.
Intentem també cuidar al màxim als nostres clients i assessorar-los tan bé com sabem, ja que sense ells això no seria. En
Jordi, la Carme, i la Núria som els encarregats de tirar aquesta
tasca endavant i entre tots nosaltres aconseguim que la feina
surti dia rere dia amb esforç i dedicació. I per últim desitjar-vos
a tots/es unes bones festes de Nadal. Salut!
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punt jove

PUNT JOVE TORTÍ - ca l’Anglada

sjv.pij@vilatorta.cat / 93 812 25 06
Obert de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.

Aula d’estudis per a joves
Amb l’inici del curs el Punt Jove ha iniciat una nova experiència
per a tots els joves que ho vulguin. Es tracte de l’aula d’estudi
jove, que es fa cada dilluns i dimecres de dos quarts de 6 a 7 de la
tarda, i està adreçada a tots els joves que estiguin cursant ESO o
6è de primària actualment.
L’ESO és una etapa on els estudiants hem de començar a
aprendre a fer la nostra feina pel nostre compte, sense que els
pares ens hagin d’acompanyar o vigilar perquè fem els deures, per
això necessitem aprendre les tècniques d’estudi que ens van més
bé per estudiar pel nostre compte.
A alguns el que ens va millor és estudiar pel nostre compte a
casa, ja que és la manera com ens concentrem més. Però a d’altres en algun moment, també ens ajuda poder estudiar en grup
per poder compartir dubtes i aprendre conjuntament. Per això des
del Punt Jove iniciem aquest projecte, que estarà dirigit pel dinamitzador del Punt que acompanyarà els joves en tot moment per
aclarir dubtes i transmetre tècniques i hàbits d’estudi.

Punt Jove Tortí, obert als joves
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El Punt Jove Tortí obra les seves portes cada tarda de dilluns a
divendres de les 5h fins a les 8h del vespre al primer pis de ca
l’Anglada. Aquest servei vol donar resposta a totes les inquietuds
que puguin tenir els joves del municipi i per tant, en lidera les polítiques de joventut (coordinant els projectes municipals i comarcals).
És un servei obert a tota la ciutadania, en especial, a tots aquells
joves que en vulguin participar.
El Punt Jove Tortí ofereix serveis com: orientació acadèmica i laboral, Punt TIC, informació sobre ofertes laborals, tallers, activitats
de dinamització de l’espai, etc. A més està obert a acollir i canalitzar aquelles propostes juvenils que puguin generar dinamisme i
aprenentatges en el si de la comunitat.
El Punt Jove és el vostre espai, veniu a dir-hi la vostra!.

Brigada jove,
voluntaris
per Sant Julià
Després dels mesos de més
fred de l’any, el nostre poble
s’omple d’activitat amb l’arribada del bon temps. Actes
com l’Aplec Caramellaire o la
Caminada Popular de les Guilleries són un exemple de les
activitats que s’hi organitzen.
Tots aquests esdeveniments
són possibles gràcies a la col·
laboració de desenes de voluntaris del poble, que volen
ajudar perquè les activitats que
s'hi fan siguin un èxit.
La implicació dels joves en
aquestes activitats és molt
important, perquè hi ha feines
que només podem fer nosaltres. Per això des del Punt Jove
portem uns anys impulsant
la Brigada Jove, on us podeu
inscriure si voleu participar de
voluntaris.

Curs de monitor
Durant els dies de Nadal d’enguany, es fa un curs intensiu de
monitor a Sant Julià de Vilatorta. Aquest curs s’ha organitzat
amb l’escola d’educadors Quiràlia i es realitza en instal·lacions municipals. Al poble s’hi
organitzen moltes activitats de
lleure durant l’any, i per exemple, durant l’estiu s’hi fan diversos casals d’estiu i campus
esportius, és per això que es
va veure convenient que des
de l’Ajuntament es garantís el
futur de l’educació en el lleure
al poble.
Normalment, els joves de
Sant Julià que es volen treure
aquesta titulació han de desplaçar-se a altres municipis
per poder-ho fer. Organitzant
aquest curs, l’Ajuntament facilita al jovent de Sant Julià poder fer-lo al mateix poble, però
a més a més es subvenciona
un 30% del preu de la inscripció a tothom que hi estigui empadronat.

Torna el futbol de carrer
Després de l’èxit de la primera edició que es va fer el curs passat,
des del mes de novembre hem tornat a començar amb el projecte de
futbol amb valors.
Aquest any ens trobem tots els divendres de dos quarts de 6 a dos
quarts de 7 de la tarda a la pista poliesportiva
El futbol és un esport que atrau a molta gent, i encara que a vegades no ens en recordem, porta molts valors positius dels que podem
aprendre.
El treball en equip, el respecte al company i al contrincant, el debat,
la negociació, el consens, la presa de decisions en conjunt, el respecte a les normes decidides entre totes i tots... aquests són uns dels
molts valors positius que el futbol ens pot aportar, i que amb aquest
projecte l’Associació EVAL, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i
el Consell Comarcal volem treballar amb tos els nens, les nenes i els
joves que hi vulguin participar.

4a sortida jove a Port Aventura
El dissabte passat 28 d’octubre una trentena de joves de Sant Julià
van participar a la sortida a Port Aventura, organitzada des del Servei
Tècnic de Joventut d’Osona Centre. En aquesta sortida hi van participar fins a 110 joves de diversos municipis (Folgueroles, Calldetenes,
Vilanova de Sau i Sant Julià de Vilatorta).
A les 8 del matí ja sortien els autobusos des de tots els municipis
participants, i a les 10 arribàvem a Port Aventura. Els joves van poder voltar al seu aire tot el matí i tota la tarda pel parc, mentre que al
migdia es va quedar per dinar i fer un recompte de tots els inscrits de
cada poble. Eren les 10 tocades quan els joves arribaven cansats a
Sant Julià després d’un dia ple de diversió i emocions.
Per fer més econòmic el cost de la sortida per a cada jove i les seves famílies, els ajuntaments van assumir el preu del transport, mentre que el preu de l’entrada anava a càrrec de cadascú.
Es la quarta edició d’aquesta sortida.
La valoració general, tant per part dels tècnics com pel que fa els
joves, és molt positiva, coincidint amb què cal continuar fent aquesta
sortida concretament, i d’altres com aquesta en diferents moments
de l’any.

Un dels serveis que s’ofereix des de la regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta, és
l’assessorament laboral per
a tots els joves del municipi
que ho necessitin.
El sector del lleure, actualment ofereix moltes possibilitats de treballar als joves,
ja sigui per a aconseguir una
primera feina, com per començar a fer carrera laboral
dins aquest sector. És per
això que des de l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta
s’ha decidit de impulsar tres
borses juvenils especialitzades en el món del lleure, per
facilitar la gestió de la cerca
de feina en aquest àmbit.
Tant en la borsa de cangurs com en la de classes
de reforç, l’Ajuntament juga
el paper d'intermediari entre els joves que s’ofereixen
per aquest servei, de forma
que es recolliran les dades
necessàries de les persones
que vulguin estar a la borsa i
aquestes seran facilitades a
les famílies que busquin un
servei de cangur o de reforç
escolar.
Aquestes dues borses, a
més a més, poden ser una
oportunitat per a molts joves que es volen introduir al
món laboral, aconseguint la
primera feina i començant a
fer currículum.
Pel que fa a la borsa de
monitors, aquesta serà d’ús
exclusiu per l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta. És
oberta a qualsevol persona
que estigui interessada a
treballar com a monitor de
lleure, tot i que és recomanable estar en possessió del
títol de monitor. L’Ajuntament utilitzarà aquesta borsa per a la contractació dels
monitors que facin falta en
les activitats de lleure que
organitza durant l’any.

punt jove

Borses de lleure
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Castanyada sardanista
El diumenge 5 de novembre passat la nostra entitat va celebrar
la tradicional castanyada-sardanista. Més de 200 persones es
van aplegar al pavelló municipal per participar de l’última ballada
de sardanes de la temporada 2017, al nostre poble. A les 5 de la
tarda la cobla Ciutat de Girona va començar a tocar les primeres
notes de la sardana que obria l’audició. Durant les més les dues
hores que va durar la vetllada s’interpretaren nou sardanes de
set tirades que feren ballar, a cor que vols, les moltes rotllanes
de sardanistes que s’anaven fent i desfent.
A mitja part es van repartir els 40 quilos de castanyes que
prèviament foren torrades a les brases del restaurant de les Set
Fonts i que van anar acompanyades amb 20 litres de vi dolç.

entitats

Agrupació Sardanista

Calendari
sardanista
temporada
2018
Diumenge 21 de gener, 5 tarda.
Pavelló. Audició d’hivern.
Cobla Ciutat de Girona.
Diumenge 25 de febrer, 5 tarda.
Pavelló. Audició d’hivern.
Cobla Sabadell.
Diumenge 4 de març, 5 tarda.
Pavelló. Audició d’hivern.
Cobla Girona.
Diumenge 11 de març, 5 tarda.
Pavelló. Audició i concurs
colles improvisades.
Cobla Lluïsos.
Dilluns 2 d’abril -dilluns Pasqua.
12 migdia i 5 de la tarda.
Aplec de Puig-l’agulla.
Cobla Baix Llobregat.
Dissabte 14 de juliol, 10 nit.
Plaça. Audició de Festa Major.
Cobla La Flama de Farners.

25è Concert de Nadal
Quan tingueu aquesta revista a les mans ja s’haurà celebrat el
tradicional Concert de Nadal de l’Agrupació Sardanista de Sant
Julià de Vilatorta que enguany ha arribat a la 25a edició. Aquest
acte s’ha fet al Saló Catalunya el diumenge 10 de desembre i ha
comptat amb la participació de la cobla La Flama de Farners,
dirigida per Jordi Molina. La primera part del concert s’han interpretat sardanes triades especialment per a l’ocasió i la segona
part ha estat dedicada a la música tradicional catalana.
Com és habitual també s’ha fet el sorteig d’una panera de Nadal i d’un pernil entre els socis que han resolt els mots encreuats
que se’ls ha enviat a casa seva, juntament amb la invitació per
assistir a l’acte.

Dissabte 21 de juliol, 5 tarda.
Parc de les Set Fonts
Audició de cafè - Festa Major.
Cobla Rosaleda.
Dimecres 15 d’agost, 5 tarda.
Vilalleons. Audició Festa Major.
Cobla Jovenívola d’Agramunt.
Diumenge 4 novembre, 5 tarda.
Pavelló. Audició - Castanyada.
Cobla Ciutat de Girona.
Diumenge 23 de desembre,
5 tarda. Saló Catalunya
Concert de Nadal.
Cobla La Flama de Farners.
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Repàs d’un any ple d’activitats
Des de l’Associació de veïns
de Vilalleons volem donar les
gràcies a tots aquells que ens
fan confiança any rere any i
aquells que s’incorporen per
primera vegada, la nostra
funció no és altra que la de
cohesionar el nostre petit poble, resoldre petits conflictes,
dubtes, queixes i organitzar
festes, festetes, trobades,
sortides culturals, etc. sempre
amb el suport de tots vosaltres. I després d’aquest agraïment voldríem explicar-vos
què ha fet la nostra entitat en
aquest any 2017.
A la primavera, en concret
el 6 de maig vàrem organitzar
novament la caminada per la
carena de Sant Julià amb el
grup d’Anellament de Calldetenes ja que l’any anterior ens
va ploure i no la vam poder
fer. Aquest cop amb un gran
nombre de participants entre
grans i petits. Vam poder observar diversos nius d’ocells
de les caixes-niu que tenen
penjades per la carena i escoltar les explicacions i curiositats de la varietat d’ocells
que hi viuen. N’hi havien de
buides i d’altres amb un niu
delicadament construït per
escalfar les seves cries o bé
amb ous acabats de pondre.
tot un espectacle visual.
També vam proposar una
observació astronòmica que
consistia en una xerrada que
ens va fer el membre de ACTER ( amic de les ciències de
la terra i de l’espai) Francesc
Gutierrez Bonilla. La xerrada
va ser molt amena i va agradar
a tots, petits i grans. A l’hora
de fer l’observació de la lluna
hi havia el cel ennuvolat i no
vam poder-la fer. Així doncs,
aquesta activitat serà una de
les que segurament repetirem

l’any que ve. Esperem tenir
més sort.
El juliol com ja es tradició
fem el nostre sopar popular
“la mongetada”. Aquest sopar que vam constituir ja fa 21
anys, no pensàvem ni de bon
tros que tingués aquesta continuïtat. Ens hem de felicitar
tots plegats per fer possible
aquest tipus de festes/trobades.
A l’agost arriba la Festa
Major de Vilalleons. La festa
de tots, amb espectacles que
omplen el poble de vida: les
havaneres, les sardanes, la
zumbada, la trobada de puntaires i la recuperada festa infantil amb l’acompanyament
dels Gegants de Sant Julià.
Una Festa Major que cada any
va agafant més embranzida.
Com l’any passat, enguany
també hem preparat un taller
de Nadal amb les “germanes

Patchmanetes”. S’ha fet els
dies 18 i 25 de novembre, a
l’antic Ajuntament de Vilalleons.
L’any passat, coincidint que
el dia del Tió s’esqueia en cap
de setmana vàrem organitzar
una
caminada/xocolatada.
Una caminada que va sortir de
Sant Julià i arribant a Vilalleons ens esperava la xocolata
ben calenta i una sorpresa: el
Tió, que vàrem aprofitar per
fer-lo cagar. Esperem que
aquest any també ens vingui a
veure, ja que els nens i nenes
del poble s’han portat molt bé.
I com ja es tradició, per Nadal farem el sorteig de la panera entre tots els socis. Va
prou bé per proveir el rebost
per aquestes festes ja que
són dies de “tecs” constants
i sobretaules inacabables. Per
si no ens veiem abans, Bon
Nadal a tothom.
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Josep M. Muñoz Verdaguer
Reparacions i muntatges:
Finestres d’alumini i PVC,
persianes, motoritzacions,
mampares de bany, tendals
vidres i miralls, mosquiteres,...

699832521
Av. Poetes Catalans, 46
Folgueroles (08519)
ia.muverdaguer@hotmail.com
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Una Festa Major de pèrdues, però no perdem els ànims
Han passat uns quants mesos
des de la Festa Major Jove,
però des del Consell de Joventut-Tupinots, en volem fer una
valoració i repàs.
Després de dir adéu a una
bona part dels Tupinots amb
més experiència i amb la incorporació d’una nova fornada,
vam encarar un repte de Festa
Major. Vam fer noves activitats,
com la baixada de carretons,
que considerem que va ser un
èxit rotund i una grata sorpresa
pel que fa a participants i públic. Aquesta activitat formava
part del Cap de Setmana Jove.
Els dies abans vam organitzar
les activitats habituals com la
Caminada nocturna i el Birratorta, actes que valorem positivament i que es van desenvolupar sense problemes.
D’altra banda, l’”Especial 10
anys de Tupinots” va ser una
activitat pensada massa pels
ex-membres i segurament ens
vam oblidar del dinamisme
propi de l’”I tu què fas?”. Tot
i així, creiem que era un reconeixement merescut per tots
aquells que hi han passat. El
divendres següent vam celebrar la festa dels 80 a la plaça
Catalunya amb el recuperat
Ball del Fanalet.
Sens dubte, el dia estrella
pels Tupinots era el dissabte.
Teníem el dinar jove, la Holi
festival i a la nit, el concert de
Sixtus i Txarango. Va ser un
dia molt dur per tots nosaltres,
teníem molta feina i potser no
ens vam saber organitzar de la
millor manera. Tot i el patiment,
les corregudes i l’estrès; tant el
dinar jove com la Holi Festival
van anar molt bé.
Arribats a la nit, només ens
quedaven els concerts. En
principi havia d’anar molt bé
ja que tots, Tupinots i Ajuntament, vam invertir-hi molt perquè es pogués dur a terme. En

concret el Consell de Joventut
hi va destinar una suma considerable que no s’ha recuperat
amb aquesta festa. Un coixí
que havia acumulat en els darrers anys. De cara els propers
anys haurem de considerar altres opcions i arribar a acords
més concrets amb l’Ajuntament. Tot i això, la festa va ser
un èxit: el jovent i les famílies
de Sant Julià van poder gaudir
d’un gran concert amb un dels
grups més importants del país.
Deixant la Festa Major, enguany, a més a més, ha estat
el primer que s’ha introduït una
activitat a la festa major de Vilalleons: una gimcana. Tot i
que patíem per no tenir participació, finalment van assistir-hi
una desena d’infants i vam
passar una bona tarda, amb
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Tupinots

molt bona companyia i ben refrescats. Només ens resta dir
que la valoració final és positiva. De cara el 2018, tenim pensat seguir amb aquesta línia
de Festa Major: que sigui del i
pel poble. Tot i les pèrdues que
hem tingut, els Tupinots no
ens desanimem i continuarem
treballant. Tenim pensat introduir algunes activitats al llarg
de l’any. I per finalitzar, ens
agradaria felicitar, ara sí, a totes i tots els Tupinots d’abans
i d’ara, ja que el 10 de novembre passat l’entitat va celebrar
el seu 10è aniversari.
Moltes gràcies a tots per la
feina feta i a seguir endavant!
Núria Güell Godayol
Presidenta del Consell
de Joventut-Tupinots
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OBRA NOVA
REFORMES

Pressupostos sense compromís
Carrer Indústria, 8 - Tel. 93 888 71 29
Mòbils 636 06 09 18 - 608 14 62 09
Sant Julià de Vilatorta
construccionserra@gmail.com

ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

Av. Verge de Montserrat, 42
Telèfon 93 812 24 94
Sant Julià de Vilatorta
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"D'un moble vell,
en fa un arbre"
				

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

(Anne Sexton)

Rut Casas guanya
el Campionat
de Catalunya
d’escalada,
en la categoria
absoluta femenina

entitats / esports

Puntaires de Vilatorta
i Vilalleons

En la 18a Trobada de Puntaires que es va fer el 23 de juliol passat
en el marc de la Festa Major, ens reunírem unes 160 puntaires
vingudes de 28 pobles i ciutats d’arreu de Catalunya. Des d’aquí
volem agrair al nostre Ajuntament i als col·laboradors el seu ajut
en l’organització de l’esdeveniment, ja que sense ells no hagués
estat possible.
“En un anar i tornar d’un cantó a l’altre, vol ve i revolt va,
l’embolic de boixets que pengen dels fils semblen tenir vida pròpia”

Les Puntaires de Vilatorta i Vilalleons desitgem que passeu unes
bones festes amb salut i tranquil·litat.

Casal d’Avis Font Noguera

L’equip de billar del nostre Casal va quedar segon classificat en la final del Campionat de billar organitzada pel Consell
Consultiu de la Gent Gran d’Osona. En aquesta competició
hi vam participar set equips de diversos pobles d’Osona. La
Final es va jugar el dia 21 de juny passat al Casal Cívic de la Gent
Gran de Torelló. Acabada la competició es va fer una festa amb
molt bon ambient, tant que ja està en marxa un segon campionat
per el proper any en el que es procurarà que hi hagin més participants. Al Casal ho vàrem celebrar amb tots els socis el dia 18 de
juliol amb la projecció d’un reportatge i un petit refrigeri.

Amb només 16 anys, la vilatortina Rut Casas es va proclamar
campiona de Catalunya d’escalada en bloc en categoria absoluta en el campionat celebrat el
7 d’octubre passat a Tortosa, on
participaren 70 escaladors. La
Rut va revalidar un títol que ja va
aconseguir la temporada passada a l’Hospitalet de Llobregat. Aquests títols se sumen als
campionats d’Espanya que va
conquerir en categoria juvenil, el
primer als 13 anys. La jove escaladora del Grup Excursionista
Manlleu també va pujar al podi
en la primera prova de la Copa
d’Espanya, disputada a Madrid
el 30 de setembre, on va quedar
segona.
Nascuda a Sant Julià de Vilatorta, la Rut compagina l’esport
amb els estudis de Batxillerat.
Malauradament una inoportuna
lesió li ha impedit participar en
el campionat d’Espanya, disputat l’octubre passat a Barcelona. El pròxim repte de la Rut és
competir en uns Jocs Olímpics.
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Parlem amb les entitats
Anna M. Rifà Vinyes,

Presidenta d’Osona Contra el Càncer
a Sant Julià de Vilatorta
L’Anna Rifà és presidenta de la delegació Osona Contra el
Càncer a Sant Julià de Vilatorta des de que es va fundar
l’entitat, l’abril de 1998. Abans l’Associació tenia la seu a
Barcelona i la delegada era Joana Molet.
També és la delegada de l’Associació del Banc de Sang
i s’ocupa, juntament amb la Carme Cortina i anys enrere
amb la Maria Arcusa, de la divulgació i organització de les
acaptes de sang que es fan tres vegades l’any al nostre poble. Per altra banda, l’Anna M. és la delegada de
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes que coordina
els voluntaris que participen en l’organització de diverses
activitats i acompanyen els malalts en el romiatge anual a
Lourdes. Ens comenta que aquesta activitat és una experiència molt enriquidora, tant per ella com per les persones
voluntàries que hi participen.
En aquesta ocasió, però, ens centrarem en la seva activitat com a presidenta d’Osona Contra el Càncer a Sant Julià.
Que és Osona Contra el Càncer?
Osona contra el Càncer és
una associació que ajuda les
persones afectades de càncer
i els seus familiars. I també impulsa la prevenció, la formació i
la recerca sobre la malaltia.
Quines accions realitza l’associació?
A més de les activitats fonamentals, patrocina la formació sanitària en càncer, dota
d’utillatge sanitari, fomenta la
investigació, ajuda a malalts i
familiars, s’implica en l’educació sanitària sobre el càncer, fa
mecenatge de programes de
prevenció i organitza actes lúdics i acaptes.
Com s’ajuda els malalts i els
familiars?
L’associació disposa d’una
oficina d’informació i assessoria, atorga subvencions de proves, pròtesi o transport sanitari
sense cobertura.
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També heu fet donació d’utillatge sanitari.

Hem costejat mamògrafs,
equips de videoendoscòpia, ecògraf general i urològic, equipament de la Unitat
de Quimioteràpia i Consultori
d’Oncologia, equipaments de
les unitats de cures pal·liatives
dels hospitals de Manlleu i de
la Santa Creu de Vic.
Com es fomenta la investigació?
Participem en la Fundació
d’Osona per a la Recerca i
l’Educació Sanitàries, també
en conveni amb la UVic en la
convocatòria del Premi de Sanitat d’Osona en Investigació
del Càncer, dotem el Premi al
millor Treball de Recerca sobre
Càncer de Batxillerat...
Participeu en la formació sanitària, oi?
Sí, l’associació atorga beques per a l’assistència a cursos i congressos a metges, infermeres, psicòlegs, assistents
socials, voluntaris. També costegem màsters en cures pal·liatives, fem cursos de registre
de tumors, d’oncologia per a
infermeres, etc.

En què consisteix l’educació
sanitària sobre el càncer?
Creiem que l’educació sanitària és molt important i per
això es promociona mitjançant
la premsa i les televisions de la
comarca. En aquest sentit es
fan conferències adreçades a
les escoles, als adolescents,
als pobles, etc. D’aquestes en
destaca la conferència anual
que es fa durant la “Setmana
del Càncer”. Altres activitats
educatives són el concurs de
dibuix, l’edició de díptics informatius sobre dieta, tabac; tríptics per als pacients; col·laboració amb Osona Cuina, UVic,
Consell Comarcal; edició del
llibre “Aturem el càncer” de la
col·lecció “en Pau i la Laia”...
Quin són els actes lúdics i les
acaptes que feu?
Hi ha un ampli ventall que va
des de maratons televisives,
fins les acaptes a més de 40
pobles de la comarca, passant
per un festival infantil anual, la
col·laboració amb associacions
de nens amb càncer, actes esportius, obres de teatre, etc.

Parla’ns de l’activitat que feu aquí?
La delegació de Sant Julià de Vilatorta,
amb la implicació de més d’una vintena
de voluntaris i de voluntàries, passem
per les cases per fer els acaptes de fons.
Organitzem activitats lúdiques i culturals
com ara la participació a la Fira d’entitats
on a canvi de la voluntat oferim articles
que provenen de la col·laboració amb
Casal d’Avis de Sant Julià i amb l’Hospital de Sant Joan de Déu. Tots els diners
recaptats aquest any s’han destinats a
l’Hospital de Sant Joan de Déu.
També organitzem la celebració del Dia
Mundial Contra el Càncer amb el repartiment de cartells i de tríptics informatius.
També repartim uns coixins realitzats per
voluntàries de l’Associació a totes les malaltes de càncer de mama.
L’última activitat que farem aquest any
compta amb col·laboració dels Tupinots,
que organitzen el Tupibingo el dia de
Sant Esteve. Aquest grup de jovent té per
costum destinar la recaptació d’un bingo
a la nostra associació.
Els vilatortins i les vilatortines són gent
solidària i molt col·laboradora. A més del
grup de voluntaris que l’Associació té
durant tot l’any n’hi ha d’altres que s’hi
afegeixen en els moments puntuals.
Què cal fer per formar part de l’equip
de voluntaris o col·laboradors de l’Associació?
Tothom qui vulgui pot formar part de
l’equip de voluntaris o aportar una col·laboració econòmica. Només cal posar-se
en contacte amb mi mateixa o directament
a l’oficina d’informació i assessorament
d’Osona Contra el Càncer. Tel. 938 851
241 o osonacontraelcancer@yahoo.es
També hi ha la possibilitat de fer-se
soci pagant una quota anual d’un mínim
de 6€. Aquest any l’Associació Contra el
Càncer a Sant Julià de Vilatorta ha recollit
3.071,59 euros. Cal destacar que el restaurant cal Teixidor té per costum donar
totes les propines a l’Associació Contra
el Càncer.

Abarake bake

Arribaran els estudiants
amb tractor a Jali?
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Feu importants mecenatges de programes de prevenció de càncer.
Si, participem en el mecenatge de diversos programes de mamografies, el de
citologia ginecològica, el de prevenció i
tractament del tabaquisme, de l’ Hospital
sense fum i foment de projectes en còlon
i pròstata.

Més enllà de l’activitat habitual que hem anat construint a Jali i que va funcionant com la confecció de
bàtiks, els cursos de costura i la producció de sabó,
amb l’associació hem iniciat dos projectes d’envergadura. Recollint les demandes dels Jalinkes ens hem
atrevit d’iniciar el projecte de portar un tractor a Jali.
Aquesta és una petició llargament demanada pel poble perquè creuen que seria de gran ajuda en les seves tasques al camp. Estem en tràmits de comprar el
tractor però aquest és només el primer pas perquè un
cop comprat llavors faltarà arreglar-lo i condicionar-lo,
portar-lo a Barcelona, embarcar-lo en un contenidor,
enviar-lo al port de Banjul i arribar fins a Jali. Un llarg i
complex trajecte que si un Vilatortí o Vilatortina ens hi
vol ajudar (ja sigui donant un cop de mà o bé econòmicament) serà molt benvingut/da.
Per altra banda i en el marc del conveni signat amb
la Universitat de Vic - UCC set estudiants dels grau
d’Educació Social, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) i Psicologia realitzaran les seves pràctiques a les escoles de Jali i en els pobles dels seus
voltants. Els estudiants hi estaran aproximadament
un mes i viuran una experiència que de ben segur els
serà inoblidable.
En vistes d’aquests dos projectes en aquests moments només ens podem fer una pregunta: arribaran
els set estudiants de la UVic – UCC amb tractor a Jali?
Encara no ho sabem però treballarem perquè sigui
així. Us ho expliquem a la propera revista.
Tota la informació de l’associació es pot trobar al
blog: http://abarakabake.blogspot.com.es/
Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta – Jali
abarakabake@gmail.com
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El 33è Torneig BBVA de Bàsquet
Any rere any, el Torneig va assolint nous reptes. Enguany s’han jugat durant el Torneig, i al Pavelló de
Sant Julià, 3 partits oficials. La semifinal de la Lliga
Catalana, entre el Divina Seguros Joventut i el MoraBanc Andorra. La Super-copa Catalana de Bàsquet
Adaptat en Cadira de Rodes entre el CEM L’Hospitalet i l’UNES FC Barcelona. I el partit CB Vic Uvic – CB
Mataró de Lliga Catalana EBA. L’Associació de Bàsquet de St. Julià de V. va retre un homenatge a Jordi
Villacampa pels seus anys en el món del bàsquet.
Un altre punt a destacar és que en aquesta edició
hi han hagut 11 pistes a Sant Julià. Dues de noves de
mini-bàsquet al carrer darrera el Pavelló, per potenciar el bàsquet per als més petits.
L’UCAM Múrcia va jugar 2 partits amistosos, contra l’ICL Manresa i el Divina Seguros Joventut. Tots
els partits ACB han tingut entrada gratuïta per a tothom que portés 3 Kg d’aliments per Càritas/Banc
dels aliments.
Vam poder gaudir d’un mes de bàsquet en el Pavelló de Sant Julià. Durant el mes d’agost es van jugar
6 partits amb universitats americanes NCAA contra
equips francesos i combinats catalans. També, en el
pre-Torneig, es van disputar els Trofeus Albert Tobal
(cadet masculí preferent) i Dídac Herrero (júnior masculí preferent).
Els guanyadors sènior masculí i femení van ser
l’Aracena AEC Collblanc (L’Hospitalet) i l’Aquagam
(Girona), respectivament. Les noies del CB Femení
Osona (Vic) van quedar subcampiones.
Dissabte al matí, Pedro Martínez, campió de lliga
la darrera temporada amb el València Bàsket, va impartir el Clínic per entrenadors. I també dissabte, la
nit “Allstar”, amb la final del concurs de triples i el
concurs d’esmaixades, que van fer que el públic fruís
amb l’espectacle. Guillem Sabaté, del Ghostbusters
(Osona) va quedar segon classificat en el concurs
d’esmaixades.
La categoria sènior femení no federat la van guanyar «Les Arreplegades» de Sant Julià. La Sub-21
masculí Federat B va ser guanyada pel «Sant Julià
de Vilatorta».
I, com cada any, una sèrie d’activitats de lleure
gratuïtes, com els dos carrilets per Sant Julià, pujada
en Globus Captiu de Viatges Alemany, inflables de la
Diputació, massatges a càrrec de Zenit Salut, xocolatada popular, karaoke...
Reserveu-vos els dies 7, 8 i 9 de setembre de
2018, per participar en el 34è Torneig BBVA. Fins
aleshores!
Joan Aragó
Cap de Premsa del Torneig BBVA de Bàsquet
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Av. Montserrat, 31 - Sant Jullià de Vilatorta - Tel. 93 812 28 39
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Tel. 600 64 20 77
C. Núria, 10
Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.com
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CE Vilatorta
Una nova temporada amb un
nou projecte i amb les piles
ben carregades:

“Baskids” una nova
forma d’entendre
el bàsquet al Club
Esportiu Vilatorta
Hem decidit apostar per dos
professionals i entrenadors
nacionals amb una dilatada
experiència per encapçalar i
liderar aquest nou projecte: en
Josep M. Aceituno i en Xevi
Romeu que compten amb
l’ajut d’un staff tècnic de luxe:
l’Òscar Maurín, la Júlia Lucena i en Vicenç Nieto, però no
s’acaba aquí perquè comptem amb l’Ingrid Arumí com
a monitora, l’Arnau Riera com
ajudant d’entrenador i dues
fisioterapeutes l’Aura Miravet
i la Judith Crous. Aquest projecte engloba:

El Bàsquet base, per equips
que participen en competicions.

que Neil Van realitzar un treball d’ensenyament del nostre
esport, basat en la participació, la col·laboració i l’aproximació al mon del bàsquet
des d’un marcat sentit lúdic i
divertit. Els reptes, els jocs de
bàsquet, la col·laboració entre
equips i els partits se succeïen
a ritme vertiginós. També hi va
haver un interessant col·loqui

Els Campus VilatortaBàsquet, Setmana Santa i Estiu.
Aquest any en anglès.

Club de Patinatge Artístic

L’Escoleta, dirigida a nens i
nenes nascuts als anys 2009
al 2012.

I el Bàsquet a l’escola, en
anglès. Hem repetit l’experiència de la temporada passada, hem tornat amb més força
i reforços i amb un projecte
renovat i engrescador. L’hem
estrenat a l’escola Bellpuig, on
les classes d’educació física
s’han convertit per un dia en
una experiència de bàsquet.
Vam comptar amb la presència de tres jugadors professionals americans i llicenciats
en educació física, provinents
de l’escola Europrobasket de
Girona: en Rubén del Rosario,
en Kobi Genesi i en Domini-

entre entrenadors, jugadors,
mestres i alumnes.
I aprofitant les vacances de
Nadal, el dia 4 de gener de
2018 anem a veure bàsquet
d’alçada. Partit de l’EuroLeague: FCB Lassa - CSKA Moscú. Bon bàsquet, gran ambient i diversió assegurada.
Bones festes a tots els vilatortins i vilatortines!

El Club de Patinatge del poble ja torna a rodar. En aquesta temporada en formen part una cinquantena de patinadores repartides en 4 grups segons el seu nivell i edat. D’aquests 4 grups, 3
s’estan preparant per a participar en la modalitat de Xou a nivell
de Primària i Secundària.
Durant aquest curs continuarem participant en els trofeus i les
competicions individuals i de grup que organitza el Consell esportiu d’Osona i la Federació Catalana de patinatge.
Abans de les vacances de Nadal, farem un entrenament obert
a totes les famílies i públic en general que vulguin veure com
van aprenent les nostres patinadores. De tota manera, qui vulgui
seguir el que fem, ens pot trobar al Facebook i a Instagram amb
el nom de Club Patinatge Artístic Sant Julià de Vilatorta. Segur
que us agradarà veure les fotografies i els balls dels diferents
grups que formen el club. I també la nostra participació a la Fira
d’Entitats que es va realitzar al poble el tercer cap de setmana
de setembre. Finalment, dir-vos que aquest any venem loteria.
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FRANKFURT
SANT JULIÀ

NÚRIA

Avinguda Sant Jordi, 19
Tel. 93 707 85 85
SANT JULIÀ DE VILATORTA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43
Sant Julià de Vilatorta

A la tardor, la natura ens inspira

A la Patuleia treballem de manera vivencial, tocant, sentint,
experimentant, olorant… La
natura és generosa i tenim
la sort de gaudir d’un entorn
privilegiat.
Una de les estacions que
ens agrada més és la tardor.
Quantes possibilitats que
ens ofereix! Aprofitem per
fer petites sortides al bosc i
al mercat. Sortides que ens
permeten comparar, contrastar, observar...
D’altres vegades la natura
entra dins l’aula i ens permet pintar-la, tastar-la i fer-la
més nostra. Treballem dites,
cançons i contes dedicats
a aquest moment de l’any.
Fem el racó de la tardor, reunint tot de productes propis
d’aquesta estació de l’any,
treballem amb els diferents
fruits i elements que la natura ens ofereix… nous, moniatos, castanyes, carbasses,
aglans, ametlles, magranes i
codonys. Hi ha qui els cuina
i els tasta elaborant galetes,
pures i panellets. També hi
ha qui els utilitza per experimentar i pintar. Manipulem i
traiem “suc” a les fulles esmicolant-les i fent-les volar!
Juntament amb les famílies
rebem a la castanyera que
baixa de la muntanya amb
un cistell ple de castanyes,
i nosaltres li oferim cançons
i danses que hem treballat i
preparat. Mengem les castanyes que torrem al foc i panellets que han fet els mateixos
nens i nenes.
A les acaballes d’aquesta
estació comencem a celebrar
les festes de Nadal i aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos unes bones festes i un
feliç 2018!
Les mestres
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Llar d’infants Patuleia
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Escola Bellpuig
Un nou curs per
a aprendre molt
Hola a tothom! Benvinguts al
nou curs escolar 17-18. Som
els nens i nenes de 3r i 4t de
l’escola Bellpuig i us volem explicar el nostre primer dia de
classe i el tema que treballarem aquest curs.
El primer dia d’escola sempre ens fa molta il·lusió retrobar-nos amb els nostres amics
i conèixer quins mestres tindrem. Al matí vam estar amb
la nostra tutora organitzant
l’aula i explicant que esperem
d’aquest curs. A la tarda ens
vam trobar tots al gimnàs per
fer la presentació d’alumnes,
mestres i del tema principal
d’aquest curs.
De sobte va entrar per la
porta un explorador i ens va
explicar que ell viatjava per tot
el món, i que estava buscant
un tresor que teníem a la nostra escola. Va trobar unes caixes empolsinades que va anar
repartint a cada mestra, i ens
va explicar que aquest curs
el tema que treballarem seria
“Hàbitats del món”. Quan tots
ja teníem les caixes vam anar
a les classes per explorar què
hi havia a dins. Hi trobàrem
objectes i fotos que eren pistes per descobrir quin hàbitat
donaria nom a la nostra classe i forma al nostre projecte.
Ja us podem assegurar que
n’aprendrem moltes coses.
Tothom va posar nom a la
seva classe: els de P3 són el
Mar, P4 les zones Polars, P5
són la Selva, 1r la Muntanya,
2n el Riu, 3r el Bosc, 4t els
Volcans, 5è La Sabana i els de
6è són el Desert.
Hem començat a aprofundir
en el nostre projecte buscant
informació, resolent dubtes,
classificant material, fent sortides i moltes altres activitats.

Hem après, doncs, que un hàbitat és un lloc on viu una planta o un animal. Per alguns organismes un hàbitat pot ser una
cosa tan limitada com un tronc
mig podrit o un bassal que es
forma temporalment per la pluja. Un hàbitat entès d’aquesta manera és el que es coneix
com ecosistema, per tant hi poden haver moltíssims hàbitats.

Esperem tenir un bon curs,
fer nous amics, excursions,
celebrar les festes populars,
aprendre moltes coses noves
i diferents, i sobretot, tenim
moltes ganes d’anar als camps
d’aprenentatge que també estan relacionats amb l’hàbitat
que estem estudiant a la classe.
Adéu i fins la pròxima revista Vilatorta!

Al setembre vam començar un
nou curs a l’escola Bellpuig i
l’AMPA engega la maquinària
perquè aquesta segueixi sent
una gran escola. El primer gran
repte és lligar les activitats extraescolars, que han de ser interessants, formatives i dins un
horari ben coordinat amb l’escolar. No és fàcil. Aquest any
hem aconseguit oferir classes
d’anglès, les ja tradicionals activitats de dibuix i pintura amb
Packdart, així com activitats
de zumba i també BCN English Soccer (futbol en anglès).
A més continuem fent el curs
de programació Scratch, pels
alumnes de cicle superior.
Com cada any vàrem celebrar l’assemblea general de
l’AMPA, moment en què fem
revisió amb les famílies interessades, de tota l’activitat
preparada per l’any, així com
l’estat de comptes i la gestió
econòmica de l’AMPA. Es van
discutir els projectes i debatre
tots els temes d’interès. Vam
estar molt contents de donar
la benvinguda a les noves incorporacions de mares voluntàries al grup de l’AMPA, que
permeten fer alguns relleus
dins les comissions de treball i també en la presidència
que ara ocupa la Dèbora Díaz
(mare de P4) en substitució de
l’Anna Garcia a qui li estem
molt agraïts per haver liderat
aquest grup fins avui.
El menjador de l’escola també és un espai molt important.
Sempre mirant de millorar l’entorn dels alumnes. Enguany
hem introduït diversos projectes de menjador. “Servim-nos”
és un canvi important en les
rutines dins el menjador que
busca estimular l’autonomia
dels nens a l’hora de gestionar-se a la taula i de ser autònoms i més responsables del
que mengen. “Com a casa” vol
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AMPA Bellpuig

introduir els canvis al menjador perquè els nens s’hi sentin
més a gust. El tercer projecte,
“Raspallem les dents”, ha propiciat que tots els alumnes que
dinen a l’escola es raspallin les
dents cada dia després der dinar abans de sortir al pati, i que
a través d’una formació inicial
en aula per part de la Clínica
Dental Sant Julià i a qui estem
molt agraïts. Tots els alumnes
han reforçat unes pautes i millorat la comprensió de com i
perquè cal tenir una bona higiene dental. En tots aquests
projectes a més de l’AMPA son
part integrant l’empresa 7 i Tria
(càtering) i Quiràlia (monitoratge), que fan una gran tasca.
Les colònies que venia organitzant tradicionalment l’AMPA
aquest any les ha gestionat
l’escola directament. Volem
agrair a les mestres aquest
canvi, que a més ha fet variar
les dates de la sortida. Durant
el mes d’octubre els alumnes
de cicle inicial han anat a Castellar de n’Hug, els de cicle
mitjà a Olot i els de cicle superior a l’Escala. No cal dir que
els nanos s’ho han passat rebé
i han tingut experiències molt
divertides.
En el capítol de festes ja sabeu que amb l’AMPA pel mig
mai no en falten, i un any més
ens hi hem apuntat a donar un
cop de mà a les mestres amb
la castanyada, i preparàrem
també la “Festa de la Tardor”
en la qual férem una bonica
caminada pels boscos de Sant
Julià per acabar al pati de l’es-

cola amb un pica-pica per a
tothom que hi va participar.
Ja sabeu que una de les funcions principals de l’AMPA és
la generació i gestió dels recursos que ens permeten ajudar
a l’escola. Per això és tant important la loteria que els nens
ens porten a casa i de la que
el retorn en beneficis per l’escola és clau. El calendari amb
la foto de tots els personatges
de l’escola Bellpuig és també
un objecte bonic i que tots ens
agrada tenir, i que com tantes
altres coses que fa l’AMPA, la
mica de benefici que genera es
reverteix del tot en l’escola i en
els nostres nens.
Com no podia ser d’altra
manera, també col·laborem
conjuntament amb la resta
d’entitats del poble per donar
suport a la Marató de TV3,
aquest any dedicada a les
malalties infeccioses. Hi haurà molts jocs divertits, taller
d’auto-maquillatge, una actuació-taller amb bombolles,
malabars, música, xocolatada
i molt més. Us animem a què
tots posem el granet de sorra
i convertim aquesta acció en
una festa de solidaritat i generositat, i que a part d’ajudar
per una bona causa ens serveix per explicar als nens, els
valors i conceptes importants.
I això és tot més o menys el
que ens ocupa en aquest primer trimestre del curs 2017-18.
Us desitgem a tots un bon final
d’any i tot el millor pel 2018.
Santi Casademut - AMPA
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Col·legi El Roser

Diada dels Avis i de les Àvies:
la festa més entranyable

El dia 11 d’octubre passat, l’escola va commemorar la festa de la seva patrona, la Mare de
Déu del Roser. Com és tradicional, l’ambient de
festa major va estar present en els diferents actes de la jornada.
Al matí, els diferents cursos van confeccionar bonics rams de flors amb els que van obsequiar la Patrona. Després de l’ofrena, tothom
va poder gaudir d’una esperada xocolatada. I,
seguidament, es va procedir a una rua amb els
capgrossos del poble, que ens van venir a veure i compartir una estona de gresca al pati.
A la tarda, es va dur a terme una nova edició
de la diada que dediquem a homenatjar els avis
i àvies dels nostres alumnes mitjançant la fórmula tradicional de concert i berenar.
Enguany, amb una participació propera als
200 avis i les àvies, la totalitat de cursos, des
dels més petits de P3 fins als d’ESO, els van
oferir una actuació musical a la capella del
col·legi, precedida d’unes emotives paraules
de benvinguda per part de dues alumnes de
4t d’ESO. En acabar, el patronat de l’escola va
oferir un obsequi als avis i les àvies assistents
més grans i més joves. Després, acompanyats
pels alumnes de 4t d’ESO van adreçar-se al
pati de vidre de l’escola, on aquests alumnes
els havien preparat i els van servir molt amablement un merescut i agraït berenar.
Si bé l’objectiu de la diada és agrair la seva
tasca educativa i la dedicació indispensable
vers els seus néts, en acabar, la imatge que any
rere any ens queda és la del somriure d’agraïment d’unes persones bolcades amb els seus
i que se senten satisfetes de reconèixer-los el
seu treball diari.

El 4 de juny passat, l’Agrupació d’Antics Alumnes del Col·legi d’Orfes (avui feliçment Col·legi
El Roser) va celebrar la Festa de l’ex-alumne,
com ho ha nat fent des de l’any 1922. I des de
l’any 1953, any rere any, la trobada ha tingut
lloc sempre al Col·legi. Una mostra inequívoca
de la devoció i de la gratitud dels qui s’hi instruïren i educaren durant uns anys molt difícils de
la seva infantesa.
La litúrgia de la festa és senzilla: ofrena floral als monòlits del senyor Puig i Cunyer i del
Pare Cazador, assistència a una missa d’acció
de gràcies, acte acadèmic, dinar de germanor,
sorteig de regals i comiat amb el cant del adéus.
És sempre una festa plena de records, d’emocions i d’absències. Especial interès té l’acte
acadèmic. Mitjançant parlaments, projeccions
de fotografies, col•loquis i lectures sobre esdeveniments de la vida escolar, records de companys ja traspassats i d’altres actes, es revifa i
es renova el vincle amb el Col·legi i l’esperit de
germanor que uneix els exalumnes.
Enguany, l’acte acadèmic va tenir un caire inhabitual. L’Agrupació d’Exalumnes, on es pot
dir que rau la memòria històrica de la institució,
va commemorar de manera emocionada i solemne tres efemèrides molts importants en els
més de cent anys de vida del Col·legi.
En primer lloc es va recordar el 125è aniversari de la mort del senyor Josep Puig i Cunyer.
El generós patrici que no va poder veure culminada la seva obra. Per tal d’honorar la seva
memòria de manera solemne un ex-alumne va
tornar a llegir un text que, anys abans, havia
escrit i llegit l’antic alumne vilatortí en Marcel·lí
Moreta i Amat, sobre la figura i l’obra del fundador.
A continuació un altre ex-alumne. Amb ocasió de la commemoració del 120è aniversari de
la Fundació del Col·legi, va recordar sumàriament la història de la institució, explicant amb
particular atenció els primers anys de funcionament. Va recordar la tasca ingent realitzada per
la Congregació dels Fills de la Sagrada Família. Durant quasi cent anys varen instruir gairebé tres mil alumnes. En senyal d’agraïment, el
President de l’Agrupació d’Exalumnes, senyor
Enric Tarragó, va fer entrega d’un quadre amb
una magnífica composició fotogràfica, testimoni dels primers anys, al pare Jesús Díaz, Superior General de l Congregació, que estava
acompanyat pel pare Josep Maria Blanquet,
Secretari General i pel pare Muñoz, exalumne
del Col·legi. El pare Díaz va agrair aquest reconeixement amb unes sentides paraules.
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Testimonis de gratitud a El Roser

Esquela de la defunció Josep Puig i Cunyer, fundador del
“Col·legi d’Orfes”, publicada a la contraportada del setmanari
“la Veu de Montserrat”, el dissabte 24 de setembre de 1892.

La tercera efemèride que es va commemorar
en aquell acte fou el 25è aniversari del primer
curs acadèmic –el 1991/1992- que es va impartir
al Col·legi del Roser sota la direcció del senyor
Sebastià Álvarez. Va ser sens dubte el moment
més emocionant d’aquell dia. Els exalumnes
són ben conscients que, si no hagués estat per
la molt generosa dedicació i la magnífica gestió
professional del senyor Álvarez, dirigint un eficaç equip de docents, el Col·legi no hagués pogut continuar la gran tasca educativa i formativa
dels nois i de les noies de la comarca en tots els
nivells no universitaris. Precedit d’unes senzilles
però molt sentides paraules d’agraïment envers
el senyor Álvarez, el senyor Tarragó li va fer entrega d’una placa commemorativa com a testimoni del reconeixement de tots els components
de l’Agrupació. El senyor Álvarez va agrair amb
commogudes paraules aquest homenatge.
La diada es va tancar amb un dinar més animat
que de costum i el cant dels adéus va ser entonat amb la nostàlgia de sempre però també amb
més joia que en altres ocasions.
Josep Manuel Aguirre
Autor del llibre dels 100 anys del Col·legi del Roser
Barcelona, 28 d’octubre de 2017
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L’olor
Havíem quedat aquell matí a
Barcelona, al seu despatx, i la
veritat és que em feia una mica
de mandra aquella trobada tot i
que m’havia dit per telèfon que
creia molt en el meu projecte i
l’empresa que ella representava
volia acabar de polir detalls, la
veritat és que no em creia gaire
això que m’haguessin triat a mi,
tot plegat em feia una mica de
pudor.
Havia estudiat el recorregut
per arribar a l’adreça que tenia però tot i així vaig preferir
anar-hi amb temps ja que la
durada del trajecte amb el tren
era imprevisible. Aquest cop va
arribar sense l’habitual retard
i em vaig trobar a Barcelona
una hora abans de la cita. Un
bar menut amb la barra buida
m’agradà suficientment per entrar a fer un quinto, ho tenia tot
aquest forat, no hi havia ningú
més que jo a part del cambrer
i estava a una cantonada d’on
havia d’anar. Amb el diari obert
damunt la barra feia veure que
estava tranquil però tenia un
nus a l’estómac, vaig demanar
un altre quinto, tenia temps encara de beure’l i pixar-lo perquè
no es pot anar a una reunió
amb la bufeta plena, no hi ha
res pitjor per negociar que tenir
pixera.
Cinc minuts abans de l’hora
entrava al vestíbul de l’edifici
d’oficines i em vaig dirigir cap

al taulell on un guarda de seguretat em va preguntar on anava.
-Fot Corporation, tercera
planta – li vaig dir.
-Em pot ensenyar el seu carnet d’identitat siusplau?
Va apuntar les meves dades
i l’hora d’entrada i em va deixar
passar. A l’ascensor no hi havia ningú, vaig prémer el tres.
En un moment es van obrir les
portes de l’ascensor i després
de fer dues passes les de vidre
de l’oficina.
-Bona tarda -em va dir la noia
de darrera el taulell.
-Bona tarda, he quedat ara a
les sis amb la senyora Pedrarodona, sóc Magí Capcot.
-Passi l’està esperant.
Aquesta porta no es va obrir
sola i després de girar la maneta la vaig empènyer i una olor
penetrant es va ficar dins el
meu nas mentre la senyora em
feia seure amablement. Aquella olor m’anava narcotitzant,

crec que era una estratègia per
enredar-me, però vaig aconseguir no abaixar el meu preu
i tot va quedar en una propera
trobada la setmana entrant. En
pujar al tren tenia aquella olor
clavada al cervell i no en sentia cap d’altra, tot i que el vagó
anava força ple, i de ben segur
que aquell espai estava farcit
d’olors. A veure si m’haurà espatllat l’olfacte amb aquella fortor pensava, per sort en obrirse les portes del tren a l’estació
de Vic l’impacte dels purins
acabats d’escampar em van
tornar a la realitat, mai m’havia fet tant feliç aquella ferum.
De cop vaig decidir que per la
reunió de la setmana entrant
m’enduria un pot petit, just per
ensumar abans d’entrar, i que
el deixaria amb aquella noia de
l’entrada perquè me’l guardés
quan sortís.
Jordi Campos i Curbí

Ramon Mas publica Afores
Ramon Mas Baucells (Sant Julià de Vilatorta, 1982) acaba de
publicar Afores (Edicions de 1984), la seva tercera novel·la
després de Crònica d’un delicte menor (2012), Mentre el món
explota (2014) i el poemari Òsties (2017). És una obra que s’emmarca en el gènere del fix-up, la suma de narracions aparentment desconnectades que acaben confeccionant un relat. En
aquest cas, set capítols, cadascun centrat en un personatge,
que es poden llegir de forma independent, però que naveguen
a l’entorn del suïcidi d’un veí comú. Tots en tenien referències.
Ningú el coneixia de veritat.
Mas va viure a Sant Julià fins arribar a la majoria d’edat. Ara
resideix a l’altra cara del Montseny, a Santa Maria de Palautordera. És pare i professor. Escriu llibres, però també n’edita sota
el segell Males Herbes. A Afores ha comptat amb l’assessorament de l’editor manresà Josep Cots, reconegut amb el Premi
Nacional de Cultura.
Ho descobreixes només llegir
la primera pàgina: Sant Julià
ha fet un préstec a Afores. Però
no perquè Ramon Mas li hagi
demanat. El porta tan a dins
que no li ha fet falta. Paisatges del seu imaginari de nen
–el Castell, la Font de la Riera
o la Boca del Llop– hi apareixen reconvertits en espais de
Puigsech, un poble que podria ser qualsevol poble i que,
més enllà de referències geogràfiques, no es pot entendre
com un retrat de Sant Julià. El
nodreixen veïns que es veuen
cada dia, que s’han tractat
fins allà on els arriba la memòria, però que no es fien els uns

dels altres. Sense excepcions.
A Puigsech, tot hi passa “a
porta tancada”. El mateix Mas
hi reconeix una caricaturització del caràcter de la Plana de
Vic. Portat a l’extrem, això sí,
per dotar de vida personatges
poc arquetípics i sempre gelosos dels seus secrets. Entre
ells, un carter lletraferit que es
pot assimilar a un alter ego de
l’autor. Li diuen el poeta del
poble, igual que a Martí i Pol,
i cada tarda exercita el “vici”
d’escriure un poema èpic.
Afores està formada per
set capítols que comparteixen
una mateixa particularitat: ser
autònoms i situar-se a l’extra-
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El Castell, la Font de
la Riera o la Boca del
Llop hi apareixen
reconvertits en espais
de Puigsech, un poble
que podria ser
qualsevol poble
Els personatges, plens
de secrets, són una
mescla de realitat i
ficció; creen un misteri
que convida el lector
a fer les seves pròpies
elucubracions
radi de Puigsech. En una urbanització fantasma, al poble
veí, a les roques de l’Albereda… Aures que contribueixen
a desdibuixar la història de
cada personatge per sumir-lo
en un misteri buscat. Una
dicotomia entre els conceptes
‘dins’ i ‘fora’ perquè el lector
comprengui que no ho sap
tot i hi aboqui els seus propis
ingredients. Què va passar
quan aquell nen va entrar a la
Boca del Llop? Per què l’amo
del bar fa una escapada anual
al poble del costat? És ciència
ficció garbellada amb realitat.
I el títol, Afores, una distància
que no deixa de ser metàfora de com incideix la mort a
Puigsech. El suïcidi d’un veí
és la subtrama que uneix els
contes, un traspàs tràgic que
convida els personatges a
sincerar-se. Però només puntualment. Mas explica que l’ha
viscut de prop i que ha escollit
aquest fons pel “tabú social
que continua essent, sobretot
als pobles”. Ara mateix ja treballa en un altre llibre emmarcat en l’univers Puigsech. “És
maco poder omplir de llegendes un espai que coneixes”,
conclou.
Tell Vilamala
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RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA

Llum, Aigua
Calefacció
Telecomunicacions
Tel. 93 812 27 01
info@instalad.com
Carrer de la Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

BAR - RESTAURANT

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
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Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

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

Jeroglífic
Famosa alcaldessa catalana

entreteniments

Encreuat

Sudokus
HORITZONTALS: 1.- Legítim Conseller de Cultura. Legítim Vicepresident del Govern de Catalunya
i Conseller d’Economia i Hisenda. 2.- Sagrament
amb oli religiós. Legítim Conseller d’Interior. Típica
expressió dels toreig. 3.- Tres romans. Lletra grega.
Tarragona. Proveir d’armes. 4.- Gran Canària. Legítima Consellera de Governació. Creença. Roma. 5.Cinc-cents romans. Legítima Consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies. Associació de Navegants
de “Recreu”. 6.- Conjunt d’espais celestes. Depura. Àustria. 7.- En són mil. Deessa polinèsia. Tesla.
Barcelona. 8.- Metall preciós. Legítim Conseller de
Justícia. Legítim Conseller de Salut. 9.- Gas noble
de símbol Ne. Complica. Nom francès d’Eina, al revés. Oxigen. 10.- Legítim Conseller de Presidència.
Legítima Consellera d’Ensenyament.
VERTICALS: 1.- Legítim President de la Generalitat.
2.- Sol en el seu gènere. Arrossegueu. 3.- Aquí francès. Per mesurar la potència acústica. Metall preciós. 4.- Girona. Escala per avaluar. Urani. 5.- Coll
de la baralla de cartes. Legítim Conseller de Territori
i Sostenibilitat. 6.- Joule. Peça d’una embarcació.
Riu egipci. 7.- Ho diem quan estem cansats. Noia
molt veloç. 8.- Qualificació. Joc molt famós de cartes. Fòsfor. 9.- Codi de barres. Muller d’Abraham.
Període històric. 10.- Alguna. Sodi. Famosa cadena
de televisió nord-americana. 11.- Espanya. L’antiga
República Federal d’Alemanya. Joguines angleses.
12.- Legítim Conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Meva. 13.- Extremitat dels ocells. Municipi del Vallès Occidental.
Tarragona. 14.- Legítima Consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació. Jove.

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6
per a iniciats

Solucions núm. passat

Encreuat

Jeroglífic: Votar (v+Ot-ar)
Entreteniments: Marc Costa i Desulé
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TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

C/ Comtes de Cabrera, 3
Sant Julià de Vilatorta
T. 636 671 877
samgomezlopez@hotmail.com

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

LLAMINADURES
HORARI:
Dilluns de 16.30 a 20.00
De dimarts a divendres de 9.30 a 12.00
i de 16.30 a 20.00
Dissabte 10.00 a 13.00 i de 16.30 a 20.00

Carrer de l’Albereda núm. 8

Perruqueria
Montse
Horari:
Els dimarts, i els dimecres
us atendrem a hores
convingudes
al tel. 93 885 05 60
Dijous i divendres:
de 9h a 13h i de 15 a 19h
Dissabte: de 8h a 13h
84

El retaule major de l’església de Vilalleons és un
exemple únic a Osona. Altres retaules del mateix estil que hi havia a la comarca van ser destruïts durant la Guerra Civil.

participació

Concurs Vilatorta pam a pam

Pregunta: De quin estil artístic és el retaule
major de Vilalleons?
1. Romànic.
2. Neoclàssic.
3. Barroc.
Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia
del divendres 29 de desembre.

Entre tots els encertants se sortejarà un

TORTELL DE REIS
per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Solució del número anterior
Què significa el mot “biot”?
2. Una font que neix de terra
La guanyadora va ser Montse Valls Suñé
Enhorabona!

Butlleta de participació del concurs
Vilatorta pam a pam
Resposta:
………………………………………………………………………….

Dades del concursant:

Nom i cognoms ………………………………………………
Edat ……………… Telèfon …………………………………..

e-mail ………………………………………………………………
* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia
de la butlleta o apuntar les dades en un full a part
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Prudenci Santaeularia i Bosser
Advocat
677 060 481
prudenci.santaeularia@gmail.com
Avinguda Sant Jordi núm. 33
08504 Sant Julià de Vilatorta

Dilluns, dimarts i dijous: esmorzars i dinars
Divendres, dissabtes i diumenges:
Esmorzars, dinars i sopars
Dimecres tancat per festa setmanal
Carrer Major, 6
VILALLEONS
Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 56
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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Catàlegs, revistes
Papereria corporativa
Cartells, flyers

C. Olot, 6 - Pol. Ind. Mas Beuló
Tel. 93 889 32 83 - 08500 VIC
bitoprint@bitoprint.cat

patró de la parròquia

dissabte, 13 de gener
A les 6 de la tarda, a ca l’Anglada
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

“AQUÍ,
RÀDIO SANT JULIÀ DE VILATORTA”

L’exposició serà oberta fins el dia 31 de gener en horari de 10 a 1
del migdia, tots els dies, excepte els dijous

diumenge 14 de gener
A les 12 del migdia, a l’església parroquial

OFICI SOLEMNE

Amb el cant en llatí del compositor Ramon Victori

A les 5 de la tarda, al Saló Catalunya
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA

HEIDI

Per a tots els públics, entrada gratuïta
Aclariment:
En el Calendari Vilatortí, la data de celebració
de la festa de Sant Julià -patró de la parròquiaapareix marcada, per error, els dies 6 i 7 de gener.

La dada:
247.741.000
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Segons dades de Sorea, durant l’any 2016
en el nostre municipi es van consumir més de
247 milions de litres d’aigua de xarxa. El mes
que més se’n va gastar va ser el juliol amb
29.281 m3 (amb un promig de 945 m3 diaris)
i el mes de menys va ser el gener amb 16.989
m3 (amb un promig de 548 m3). Cada metre
cúbic d’aigua són 1.000 litres.

Aquest número ha estat possible
gràcies a la col·laboració de:
Núria Vilamala, grup impulsor de la residència
geriàtrica, Carme Vilamala, Joan Rodríguez, Carme
Bravo, Jordi Tió, Sergi Rosell, Anna Sabaté, Narcís
Morató, Remei Codina, Lluís Badosa, Francesca
Masnou, Josep Boixeda Tohà, Casa Gallart, Núria i
Jordi Gallart, Associació de Comerciants, PuntTortí,
Jaume Miravet, Agrupació Sardanista, Tupinots
Associació de Veïns de Vilalleons, Puntaires de Vilatorta i Vilalleons, Casal d'Avis Font Noguera, Anna
M. Rifà, Abaraka bake, Joan Aragó, Associació de
Bàsquet, Club Esportiu Vilatorta, Club de Patinatge
Artístic, Club de Futbol Sant Julià, Llar d’infants
municipal Patuleia, AMPA Bellpuig, Escola Bellpuig,
Col·legi el Roser, Josep Manuel Aguirre, Ramon
Mas, Jordi Campos, Jordi Segalés, Roser Godayol,
Èrica Gilabert, Nil Puigivila, Pastisseria Crossandra,
l’equip de govern municipal i les firmes comercials i
particulars anunciants.
DATA DE TANCAMENT DEL PROPER NÚMERO 80
(edició Pasqua): 15 de febrer de 2018.
Podeu enviar les vostres col·laboracions a:
revistavilatorta@gmail.com
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Núm. 79
Any XXVI - IV època
Nadal 2017

EN AQUEST
NÚMERO
DESTAQUEM:
Santi Garolera renuncia del càrrec de regidor
Montse Piqué, nova regidora d'urbanisme
El porta a porta ja és una realitat
El gas natural està a punt d'arribar al poble
Ja es pot contractar fibra òptica
Obres als patis del carrer de l'Era de Vilalleons

Presentat l'avantprojecte de reforma de la Rambleta
El procés i el referèndum
Entrevista a Narcís Morató
La xurreria d'en "Sidro" i la Remei
I tots els actes de Nadal i Reis

Vilatorta
Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

