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Editorial

És Festa Major
El calendari vilatortí marca que al bell mig de l’estiu s’escau la
nostra Festa Major. I qui l’anuncia és la revista Vilatorta. Ella
suposa l’arribada d’un respir. Una mica de frescor a cada
casa per contrarestar els estius calorosos. Fins i tot, encara
que l’estiu sigui tant fresc com de moment ho està essent
aquest any.
I aquesta frescor arriba no pas gràcies a les pàgines de la
revista que fan de butlletí municipal, d’informatiu de
l’Ajuntament. Ni perquè serveix de portaveu dels càrrecs electes de l’Ajuntament. Només faltaria. La revista Vilatorta és
més fresca quanta més gent se la fa seva. Quanta més gent
hi escriu, la llegeix i la remena... i fa una crítica! Perquè tot es
pot millorar...
A les portes de la Festa més gran de totes les festes —la
Festa Major— en les habituals línies que us adreço cada any
com a alcalde, voldria reconèixer la tasca dels qui la fan possible. La del seu consell de redacció: en Carles Fiter, la
Meritxell Vilamala i l’Amy von Arend; la de la seva correctora
ortogràfica, la Marina Carol, els qui hi deixen la son com en
Xevi Pona per les moltes fotografies, la Gemma Uribe per les
aventures d’en “Vilatortí” i en Marc Costa per aquests regulars
passatemps que arriben a cada número. I de manera obligada
per en Lluís Vilalta, regidor de cultura, perquè fer néixer un
nou número cada vegada a partir de tantes fonts d’informació
diferents, té un mèrit enorme.
A tots ells moltes felicitats. Sou un viu exemple de com
aquest poble el fem cada dia entre tots. Tots des del seu lloc.
Perquè es pot fer poble des de molts llocs diferents, no sempre institucionals.
Cada Festa Major és un viu exemple d’aquest voluntariat
que forneix la vida cultural, social i esportiva de Sant Julià i de
Vilalleons. Molts dels actes que s’organitzen no serien possible sense aquest eixam de pencaires. És gràcies a ells que us
presentem, en aquest número, la Festa Major 2014. I és que
hi ha coses que no canviaran mai... O sí! Perquè una de les
novetats d’enguany, i que volia destacar en aquestes línies és
que el dissabte a la nit no hi haurà dues festes separades. N’hi
haurà una de sola, a la plaça de Catalunya, perquè petits i
grans, joves i vells, es retrobin en un punt sempre d’encontre:
la Festa Major. Que la gaudiu molt!
Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta

La reforma de la sala tècnica de les piscines duta a terme l’any passat fou un primer pas molt important per l’adequació de la instal·lació
de les piscines municipals. Aquesta temporada se n’ha completat
l’adequació en una segona fase. S’ha legalitzat tota la instal·lació
elèctrica del bar i dels vestidors i s’han creat dues escomeses elèctriques noves, una pel bar i l’altra per la resta de la instal·lació. També
s’ha fet nou tot el paviment al voltant de la piscina petita, i s’han
reubicat les lluminàries per tal de cobrir tot l’equipament.
S’ha creat un nou lavabo per a minusvàlids i s’han adequat els
accessos per a persones amb mobilitat reduïda. I finalment s’ha
millorat la recollida d’aigües de la pista de bàsquet contigua per evitar que vessi cap a la piscina gran. Amb totes aquestes millores, l’equipament de les piscines municipals es considera completat i legalitzat. I la millora més important: un sistema hidrosalí per depurar l’aigua, que no es veu, però que es nota quan t’hi banyes!

Infovilatorta.cat
Saps d'algú que s'ha subscrit a Infovilatorta.cat i no
rep els missatges? Digue-li
que el més probable és que
el seu ordinador deixi el missatge a la carpeta Correu
brossa del gestor de correu!
Podeu comprovar les vostres dades, modificar-les o
donar-vos de baixa d'aquest
butlletí si entreu a: www.infovilatorta.cat, a l'apartat Accés d'usuari, i introduïu el
vostre correu electrònic i la
vostra contrasenya. En aquest mateix apartat de la
web us podreu assegurar si
el vostre correu electrònic ja
estava subscrit a Infovilatorta.cat. Penseu que ara
l’enviament de l’Infovilatorta.cat és setmanala! Per
qualsevol dubte, o si a pesar
d’això continueu sense rebre
el butlletí, envieu un correu
electrònic a
st.juliav@diba.cat
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Completades les obres
a les piscines municipals

L’Aplec Caramellaire torna a omplir la plaça Major
Les caramelles van tornar a
omplir els carrers de Sant Julià
el diumenge 27 d’abril amb el
37è Aplec Caramellaire, que fa
tres anys va estrenar format.
L’any 1977 va néixer com a
concurs de colles de caramelles, anys més tard es va transformar en trobada caramellaire
i finalment, s’ha reconvertit en
un aplec per adaptar-se als
nous temps i trobar-li un
encaix adient amb el tarannà
de les colles.
Enguany, les colles convidades van ser la Societat Coral
La Violeta de Centelles, l'Orfeó
de Flix, i la Societat Coral La
Lira de Sant Cugat, a banda de
les dues locals, Coral Cants i
Rialles i les històriques Caramelles del Roser.
La jornada va començar
amb una xocolatada i, després
del tomb caramellaire, hi va
haver la cantada a la plaça

Major amb mitja dotzena de
cançons per grup. Un dinar de
germanor va servir per acomiadar una jornada que va tenir
com a convidats especials

Josep Cruells, president de la
Federació dels Cors de Clavé i
Josep Verdaguer, fundador de
l'inicial Concurs de Caramelles.
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La Generalitat proposa un nou traçat d’accés al
polígon industrial per la carretera de Vilalleons

La Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de
Catalunya ha presentat oficialment a l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta una
proposta d'un nou traçat
d'accés des de la C-25 al polígon industrial de la Quintana.
El vial enllaçaria l’Eix transversal amb el pont de la carretera de Vilalleons BV-5202 i
seguiria el traçat actual de la
carretera fins a la banda sud
del polígon industrial la
Quintana, on connectaria pel
carrer Indústria.
Aquest projecte suposaria
la construcció d’una nova
entrada a l’Eix i no afectaria
per res el terme municipal de
Calldetenes. En la nova proposta es preveu només una
entrada directa a la C-25 des
del polígon en sentit Lleida i
una sortida de la C-25 al polígon en sentit Girona. Per les
altres dues opcions (entrada

en sentit Gi-rona i sortida en
sentit Lleida) s’hauria d’anar
fins a la rotonda de can
Jubany per fer un canvi de
sentit.
Aquesta nova opció d’accés al polígon industrial arriba
després de l’oposició frontal
de l’Ajuntament de Calldetenes al projecte d’enllaç que
sortia de la rotonda de Can
Jubany, travessava l’Eix pel
pont de Sauleda, i arribava
fins al polígon. Contra aquest
accés, que tenia ja projecte
executiu i partida en els pressupostos de la Generalitat per
un valor d’1,6 milions d’euros,
Calldetenes havia presentat
al·legacions en contra la
modificació del POUM de
Sant Julià que la preveia i una
moció de Ple també en contra.
L'Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta considera que
aquesta nova proposta només
es pot acceptar si s'hi incor-

poren algunes millores imprescindibles, que han estat suggerides en un informe tècnic
que l’Ajuntament ha encarregat a Doymo, una consultoria
en mobilitat. Entre aquestes
millores hi ha l'eixamplament
de la carretera de Vilalleons,
actualment no apta per a vehicles pesats, la creació d’un
carril per a vianants i bicicletes
paral·lel a aquesta via, la reposició d’arbrat i la millora de
serveis per les cases afectades, especialment els de clavegueram.
Si no s’accepten aquestes
condicions l’Ajuntament no
veuria bé que l’accés a la
Quintana passés per la carretera de Vialleons. I és que
l’Ajuntament lamenta la manca de decisió en tot aquest
assumpte de la Direcció General de Carreteres, que és qui
té competències per decidir
per on ha de passar aquest
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vial. Des de la Generalitat
sempre s’havia dit que una
nova sortida a la C-25 anava
en contra de la normativa de
carreteres. Una opció similar
ja s’havia plantejat als anys 90
però mai havia estat acceptada per la Generalitat.
El canvi de posició de la
Generalitat podria deure’s a
no voler contravenir l’Ajuntament de Calldetenes, ja que
la variant de la travessera d’aquesta població, amb un
pressupost de 2,3 milions
d’euros, va quedar aparcada
des de l’any 2011, per manca
de liquiditat de la mateixa
Generalitat. Aquest és el motiu pel qual Calldetenes mostrés tanta bel·ligerància cap a
l’accés de la Quintana per la
Sauleda, en comprovar que
paral·lelament la seva variant
no avançava.
L’Ajuntament de Sant Julià,
per la seva banda, continuarà
fent valer el compromís que el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va adquirir
el juliol de 2013. El conseller
va afirmar, en seu parlamentària, que l’accés al polígon
estaria llest aquest any 2014.
Ara es calcula que l’obra
encara es pot endarrerir uns
mesos més, ja que en cas
que finalment es doni llum
verda a aquesta nova proposta, caldrà redactar un altre
projecte executiu, que s’ha de
sotmetre a exposició pública.
De totes maneres, la posició
de l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta és molt clara: es
considera l’accés al polígon
des de la C-25 com una obra
molt urgent pel municipi, i cal
buscar la millor opció per
executar-la, i també la més
ràpida. En declaracions a la
premsa, l’alcalde es mostrà
“molest i trist” per l’actitud de
l’Ajunta-ment de Calldetenes,
que ha utilitzat l’accés de
Sant Julià per reivindicar la
seva variant, quan es tracta
de dos projectes completament diferents.

Acabades les obres de la plaça
Montseny i la vorera del carrer
Sant Roc
Les obres de la plaça Montseny ja estan acabades. La plaça gaudeix d’un nou aspecte, amb peces de corten que recorden més
els colors de la terra, i una barana que fa la plaça més moderna.
La vorera de la banda antiga del carrer Sant Roc també ha
estat acabada, en una obra que estava pendent des de feia molts
anys, en un dels punts nobles del nostre poble. A més, la plaça
Marquès de la Quadra ha guanyat continuïtat, amb la instal·lació
de dos bancs i més espai pels vianants davant el monument a les
caramelles.

El dilluns 21 de juliol festa local
Recordeu que el dia 21 de juliol (dilluns de la setmana de Festa Major), és festa local a Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons.
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El projecte del nucli històric
es presenta als veïns
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El 19 de juny passat es va presentar el projecte del nucli històric als veïns. Una cinquantena de persones van assistir a la
reunió, on intervingueren Mònica Carrera, del gabinet d’arquitectura Garraux-Carrera, redactor del projecte, Enric Gil,
arquitecte municipal, Santi Garolera, regidor d’urbanisme, i
Joan Carles Rodríguez, alcalde
de Sant Julià.
El projecte preveu refer
totalment els carrers Rector
Roca, del Pont, del Campanar,
tram del carrer de Montseny
entre Rector Roca i carrer
Jesús, i la plaça Major. Els car-

rers seran de prioritat invertida,
fets i pensats per als vianants,
amb eliminació de les barreres
arquitectòniques que presenten
en l’actualitat. A més el projecte procura integrar-se completament al nucli històric, sense
grans floritures, d’una manera
sòbria però ben pensada. I és
molt respectuós amb els elements més idiosincràtics del
conjunt, com l’absis de l’església, el pedrís de la plaça Major
o cases com can Valls. El canvi
més espectacular segurament
tindrà lloc a la plaça Major.
S’aprofita el projecte per
replantejar l’espai públic de la

plaça: s’eixampla el pas actual
entre la plaça i el carrer Jesús
–amb un racó bonic al costat de
can Marçal. També s’eixamplarà el call davant can Tomàs de
plaça, ja que en aquesta zona
es rebaixarà el nivell del jardí de
ca l’Anglada, actualment més
elevat, fins al nivell actual de la
plaça. Això és gràcies a un projecte complementari que preveu retirar tot el mur del jardí de
l’edifici públic de ca l’Anglada,
que serà totalment accessible,
amb unes escales que el comunicaran amb aquest call. Això
permetrà crear un espai romàntic, amb vegetació, on s’ubicarà
la font actual de la plaça Major.
I la plaça, tal com van suggerir
els veïns en la reunió de preparació del projecte el juliol de
2013, tindrà elements de vegetació: es preveu la instal·lació
d’unes jardineres a redós de les
façanes, a nivell de terra, que
podran acollir la vegetació que
ells desitgin.
I en la línia d’un projecte que
vol arrelar-se en els antecedents
històrics del nostre poble, s’instal·laran uns indicadors en els
punts on, segons els estudis de
l’historiador Carles Puigferrat,
es creu que existien els tres portals per accedir a l’antiga sagrera fortificada: a can Sagal, just
on s’uneix el carrer del Pont
amb el carrer Núria; a la rectoria
vella, just a la sortida del carrer
del Pont a la plaça Major; i entre
can Badosa i el desaparegut
can Xicolau, a la cruïlla de
Rector Roca amb carrer de
Montseny.
El projecte també preveu la
renovació completa dels serveis d’aquests carrers: es deixarà una previsió per la instal·lació de fibra òptica, tot el
clavegueram es farà nou i les
conduccions se separaran entre aigües residuals i aigües
pluvials. La instal·lació de l'aigua i el gas es farà nova i es
soterrarà la major part de l'enllumenat públic i tot el cablejat
telefònic. A causa de l’exigent
normativa no es podran soter-

S’aplicarà un règim
de contribucions
especials
Tal com va anunciar l’equip de govern el juliol de
2013, s’aplicaran contribucions especials per completar el finançament d’aquesta obra, tenint en
compte la important millora que el projecte significarà per tot el nucli històric.
Concretament, s’imputaran a les finques afectades
pel projecte 50.711,72 €,
fet que suposa una mitjana
d’uns 1.000 € per finca. La
que tingui la contribució
més elevada no arribarà a
3.000 €. Durant la reunió
l’alcalde explicà les facilitats de pagament que s’aplicarien i que encara que
el cost de l’obra s’incrementés, no s’incrementaria l’aportació dels veïns.

Acord unànime de concessió de
la Insígnia d'Or a Santi Riera

El passat 25 d’abril de 2014,
en motiu del concert coral
Cantem junts, l'Ajuntament
de Sant Julià va fer pública la
voluntat d'atorgar la Insígnia
d’Or a Santi Riera i Subirachs. La concessió no ha
estat només iniciativa dels
regidors del Ple, sinó que
recollia el desig del poble a
homenatjar el compositor
vilatortí. Santi Riera ha tingut
una important trajectòria
com a recuperador de peces
del folklore català (especialment del patrimoni musical
de Sant Julià), i la composició d’una desena de peces
per a les Caramelles del
Roser, fent que es mantingui
viva la tradició caramellaire a
Sant Julià. Cal fer esment a
la seva llarga trajectòria en el
món de la música catalana,
com a professor de llenguatge musical i cap d’estudis de
l’Escola Municipal de Música

de Vic i director del Conservatori Municipal de Música de
Manresa, i pel seu paper dins
l’Escola de Pedagogia Musical (encapçalada pel director
de l’Escolania de Montserrat,
el pare Irineu Segarra, de la
qual Santi Riera en fou el director pedagògic). Santi Riera
també és autor de més de 15
volums de llibres sobre pedagogia musical, tant en teoria i
investigació com en materials
pràctics per utilitzar a les
escoles i conservatoris. El preacord fet públic, i que va estar
ratificat en el Ple del 30 d'abril
per unanimitat, valora també
la implicació de Santi Riera en
el teixit associatiu del poble.
D’acord amb el que disposa el
Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta, es preveu
que la Insígnia li sigui lliurada
en el marc dels actes de la
Festa Major 2014.
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rar els trenats de baixa tensió
però sí els que travessen els
carrers i per tant no es veurà
cablejat aeri en aquest sector,
fet que ajudarà a salvaguardar
l'estampa típica de Sant Julià
de Vilatorta: el campanar amb
l'absis al darrera.
Durant la reunió, l’alcalde va
agrair a l’equip redactor la feina
feta. El regidor Santi Garolera
explicà la filosofia del projecte, i
que s’havia elaborat amb unes
àmplies perspectives de futur.
El torn d’intervencions fou molt
extens, i es procurà respondre
els dubtes que planteja una
obra tan important. S’explicà,
per exemple, la necessitat d’un
pla d’obra detallat per evitar-ne
l’allargament, que tenen un termini de 9 mesos, i minimitzar
les molèsties vers la circulació
dels veïns i l’accés als locals
comercials. Es preveu que les
obres s’iniciïn l’octubre d’enguany i finalitzin el juliol de
2015.
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Retirada de
semàfors a
l'Avinguda de
Montserrat

Sant Julià s’uneix amb els
ajuntaments afectats per
contenciosos presentats
per la Delegació del Govern
L’acte es va celebrar a Arenys de Munt

El passat dijous 5 de juny es
van retirar dos semàfors en
forma de bàcul de l'Avinguda
de Nostra Senyora de Montserrat. Un estava situat davant
de Can Fil i l'altre a l'inici de la
travessera de Sant Julià, baixant de Romegats. La retirada
l'ha ordenat l'Ajuntament de
Sant Julià a l'empresa SECE, ja
que ambdós semàfors feia
anys que estaven apagats i no
tenien cap funcionalitat.
Aquesta actuació és fruit
d'una proposta de millora de
senyalització i vialitat realitzada
per tècnics de la Diputació de
Barcelona per millorar l'Avinguda de Nostra Senyora de
Montserrat. Tot i que la retirada
fou proposada inicialment a la
mateixa Diputació, el conveni
que a principis dels anys noranta permeté la instal·lació
dels semàfors deixava clar que
el seu manteniment anava a
càrrec de l'Ajuntament, que per
tant és qui havia de procedir al
seu desmantellament.

L'alcalde de Sant Julià de
Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, juntament amb els
alcaldes dels municipis amb
sentències contràries per
declarar-se territori català lliure es van reunir el dimarts 13
de maig a Arenys de Munt en
un acte recolzat per l'Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis
(ACM). La Delegació del Govern ha interposat 267 recursos contra ajuntaments catalans, dels quals ja n’ha perdut
64 i només n’ha guanyat 12.
Les denúncies estan relacionades amb la sobirania fiscal,
la “guerra de banderes” i les
declaracions dels municipis
com a "territori català lliure".
L’acte, que es va celebrar
a l’ajuntament d’Arenys de
Munt, emplaçament simbòlic
perquè és on va tenir lloc la
primera consulta popular
sobre la independència de
Catalunya, va comptar amb
la presència de Josep M. Vila
d’Abadal, president de l’AMI,
Miquel Buch, president de
l’ACM, Joan Rabasseda,
alcalde d’Arenys de Munt,
Jordi Solé, alcalde de Caldes
de Montbui, Carles Castro,
alcalde del Bruc i Joan Carles
Rodríguez, alcalde de Sant
Julià de Vilatorta. Els quatre
alcaldes van anunciar que
recorreran la sentència al
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC). En el
cas de la de Territori Català
Lliure, fou aprovada per unanimitat del Ple del dia 25 de
setembre de 2012. L’Ajuntament de Sant Julià de

Vilatorta ha rebut la sentència
del Jutjat contenciós-administratiu núm. 13 de Barcelona,
que estudia el recurs interposat per la Delegació del
Govern a Catalunya contra l’aprovació per part del Ple de
l’Ajuntament per a sol·licitar la
declaració d’independència al
Parlament de Catalunya. La
resolució judicial entén que la
moció té un caràcter polític
però també jurídic, adoptant
decisions que excedeixen les
competències que el consistori té atribuïdes.
Com els altres ajuntaments
presents a l’acte, l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta té
previst presentar recurs d’apel·lació davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. Per altra banda la Delegació del Govern a Catalunya
ha interposat un recurs contenciós administratiu contra
l'Ajuntament de Sant Julià per
incompliment de la Llei de
banderes, la qual obliga a fer
onejar la bandera d’Espanya a
l’edifici de l’Ajuntament. Des
del consistori ja s’està treballant en la compareixença en el
recurs com a part demandada.
Per la seva banda, durant l’acte, l'AMI i l'ACM van donar ple
suport als alcaldes i ajuntaments perquè "no fan res més
que defensar una voluntat
popular", va argumentar Josep
Maria Vila d'Abadal, president
de l'AMI. Buch recorda que els
drets que reivindiquen els
ajuntaments estan recollits a la
Constitució Espanyola i demana a la delegació del govern
que deixi de “perseguir” els
ajuntaments.
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19è Homenatge a la Vellesa
El diumenge 15 de juny es va celebrar a Sant
Julià la festa Homenatge a la Vellesa amb l'objectiu de donar reconeixement a les persones
del poble de més de 80 anys, una celebració
que es fa des de l'any 1985.
La primera activitat de la jornada va ser l'actuació de l'Escola de Música de Sant Julià que
va acabar amb un emotiu acte on els nens van
oferir una rosa a cada avi. Posteriorment a l’església es va celebrar una missa acompanyada

per la Coral Cants i Rialles, i es va seguir amb un
concert de cançons populars catalanes per
l’Orfeó Vigatà. Com cada any, el dinar de germanor va anar acompanyat d'una actuació, aquest
any d’Operació Avi, una obra de titelles a càrrec
de la companyia Farrés Brothers & Cia. Un
espectacle per a tots els públics que va aconseguir la participació dels avis, nens i pares acompanyants, reforçant una vegada més el vincle
d'intercanvi generacional.

Finalitzat el projecte de millora d’accés
per la BV-5201, cruïlla Font d’en Titus
El projecte de millora de l’accés a
Sant Julià per la carretera BV5201, a la cruïlla de la Font d'en
Titus, ja és una realitat. L’obra, que
ha anat a càrrec de Diputació de
Barcelona, que és qui té la titularitat de la via, ha servit per reduir
velocitat dels vehicles en aquesta
zona, gràcies a l’elevació de tota la
cruïlla. Tal i com ja s’havia anunciat, la instal·lació d’un pas per a
vianants, tant necessària, ha obligat a retirar el carril que permetia
d’avançar el bus, cosa que hagués
comportat un important problema
de seguretat.
El projecte ha de facilitar les
maniobres laterals dels vehicles per
entrar al barri de la Font d'en Titus
o al passeig del Torrent, en una
zona molt emprada pels vianants
que van cap a Altarriba, la ruta dels
Molins o el parc de les Set Fonts.
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800 alumnes de cinc escoles
s’uneixen per cantar junts

En el projecte “Cantem junts!”
hi van participar 800 nens i
nenes de les escoles de Sant
Marc, de Calldetenes; mossèn
Cinto Verdaguer, de Folgueroles; Jacint Verdaguer, de
Santa Eugènia de Berga; Vilanova de Sau; i el Roser i Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta i
ha estat possible gràcies al
suport econòmic dels ajuntaments d’aquestes poblacions,

el Consell Comarcal d’Osona i
la Diputació de Barcelona. El
contingut del concert, titulat
“No tinc temps per ser feliç”,
estava integrat per onze cançons i va comptar amb la participació de Núria Freixenet i
Anna Ausió al violí, Eulàlia
Subirà al violoncel, Eli Pujol al
piano, Josep M. Villegas com a
solista i Jordi Arqués com a
actor, dirigits per Buia Reixach.

El concert es va fer la tarda
del divendres 25 d’abril a la
zona esportiva del nostre
poble. D’aquest acte multitudinari i acolorit en queda enregistrat un record en forma de
DVD que s’ha repartit a tots els
alumnes de totes les escoles
participants. Si voleu adquir-ne
un exemplar podeu passar a
recollir-lo gratuitament a les
oficines municipals.

Regularització de valors cadastrals
d’immobles a Campsalarga
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La Direcció General del Cadastre, que depèn del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
el passat mes de març, va comunicar als titulars
un increment dels valors cadastrals dels immobles situats als carrers de Coll de Portell, del
Fang, de l’11 de setembre i de Lluís Companys.
L’augment de valor és resultat de considerar que
aquestes finques disposen efectivament de tots
els serveis urbanístics: paviment, voreres, aigua,
clavegueram... De fet, aquests serveis ja existien
des de fa anys i per això s’ha procedit a liquidar
la diferència dels anys no prescrits (2011-2014),

en aquest sentit l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona ha notificat a cada
propietari la quota que ha de liquidar fins el proper 20 de setembre. Per tal d’ajudar a entendre
la regularització de valors, l’Ajuntament ha tramès una carta informativa als propietaris donantlos les dades de les respectives finques i la possibilitat d’adreçar-se a la secretaria de l’Ajuntament per a qualsevol aclariment. L’increment
de valor dels immobles suposa una mitjana
d’augment de la quota de l’impost sobre béns
immobles d’uns 60 €/anuals aproximadament.
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La proposta de nou escut,
a informació pública
L’heraldista Armand de Fluvià, assessor de la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, ha fet
arribar la proposta d’escut per al municipi de Sant Julià de
Vilatorta. Com us avançàvem en l’anterior número de Pasqua
de Vilatorta, el nou escut simplement regularitza el vigent i
adopta com a senyal la domus de Bellpuig i els lleons del poble
de Vilalleons.
La proposta, que podeu veure a la il·lustració, és un escut
caironat d’atzur, una domus d’or i oberta, acostada de dos lleons
reguardants d’argent i per timbre una corona mural de poble.
Aquesta proposta ara està en fase d’exposició pública fins
el proper 24 de juliol, i està oberta a les al·legacions que puguin fer-hi els veïns del municipi. Per això s’ha fet arribar a totes
les entitats i associacions de Sant Julià i de Vilalleons.

BLASONAMENT
Escut caironat: d’atzur, una domus d’or
oberta, acostada de dos lleons reguardants
d’argent. Per timbre una corona de poble.

Fresca Jocs
El Fresca Jocs d’enguany ha tornat a dividir
Sant Julià de Vilatorta en sis equips que
han competit a una sèrie de jocs del 1 al 8
de juliol.
En aquesta edició hi han participat entre
150 i 200 persones que s’han repartit en sis
barris i carrers del poble: el carrer del
Rector Roca, el carrer de Sant Roc, el carrer del Centre, el barri del Perer, el barri de
les Pedreres i el carrer de Núria. La competició s’ha celebrat entre la plaça de
Catalunya i la plaça de l’Ajuntament i les
diferents disciplines han estat el parxís, les
bitlles catalanes, les botxes, els escacs, el
domino i la botifarra. Com a punt i final dels
Fresca Jocs es va convidar a tots els participants a un refrigeri amb coca, llonganissa
i beguda.

Estiu Set Fonts
Per donar entrada a l’estiu s’ha celebrat una
nova edició de l’Estiu Set Fonts amb un
conjunt de 3 concerts els dies 27 de juny, 4
i 11 de juliol a les 10 del vespre. En el primer
concert el grup Diminuta va oferir unes
notes de jazz rural del Collsacabra. En el
segon va ser el grup William Taylor & Co
l’encarregat de portar el rock al Parc de les
Set Fonts, i l’últim dels tres concerts va ser
amenitzat pel grup Tumbaos que van fer
ballar el públic amb música reggae, rumba i
swing. L’edició d’enguany ha estat un èxit
de públic amb un promig d’un centenar de
persones en cada concert que han pogut
gaudir dels vespres al Parc de les Set Fonts.
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Concurs de Pintura Ràpida

Temporada d’estiu
de les piscines
municipals
La temporada d'estiu 2014 de les piscines municipals va començar el 21
de juny. L’horari és de les 10 del matí
a 2/4 de 8 del vespre.
Preu de les entrades:
· Laborables: 5 €
· Festius: 6 €
· Gratuït: Minusvàlids, Menors de 3
anys (nascuts a partir de 1/01/2011),
Majors de 65 anys (empadronats o
amb habitatge al municipi).

El diumenge 27 d’abril, coincidint amb l’Aplec
Caramellaire, va tenir lloc el 23è Concurs de pintura
ràpida a Sant Julià de Vilatorta. El concurs va comptar
amb la participació de 40 pintors en les diferents categories. Narcís Sala Gascón va guanyar el primer premi
dotat amb 600 € i una nit a l’hotel mas Albereda. El
segon premi, dotat amb 350 € va ser per Antoni
Mariscal i el premi especial aquarel·la se’l va endur Jordi
Pons. També es van entregar diversos premis juniors,
dotats amb lots de pintura a: Gerard Rovira, Joan
Rodríguez Font, Ireneu Trilla, Pau Bagué i Magí. El concurs compta amb el suport de l’escola municipal de
dibuix i pintura i l’assessorament del grup Tendències
d’Art d’Osona.

Preu dels abonaments:
Empadronats 30 €/persona.
Empadronats amb família nombrosa
18€/ persona.
No empadronats 75 €/ persona.
No empadronats amb habitatge al
municipi 52,50€/ persona.
No empadronats amb família nombrosa 45 €/ persona.
No empadronats amb habitatge al
municipi amb família nombrosa 33€/
persona.
Curset de natació:
Es fa els dies laborables del 30 de
juny al 18 de juliol. Preu: 55 €.
Aquagym:
Es fa de l'1 al 30 de juliol. Horari: els
dimarts de 7 a 8 del vespre i el dimecres de 10 a 11 del matí, i està organitzat per FITPAUNESS.

Moviment demogràfic
Naixements
Clàudia Ylla Godayol
Lia Vilarrasa Pradell
Clara Coma Raurell

Entre el 6 d’abril i el 30 de juny de 2014
Defuncions
28/04/2014
17/05/2014
18/05/2014

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Altes padró: 20
Naixements: 3

Baixes padró: 32
Defuncions:
7

Ramon Company Vilar (80)
Núria Fiter Vila (53)
Agustí Puigdesens Bau (90)
M. Rosa Victori Llovera (86)
Àngela Banús Pagès (92)
Pere Albanell Pozo (77)
Miquel Vila Quintana (88)

25/04/2014
12/05/2014
04/06/2014
08/06/2014
08/06/2014
09/06/2014
17/06/2014

Informació facilitada per “ATF fill de J. Cuberta, SA”

Habitants a 30/06/2014: 3.117 (1.526 homes i 1.591 dones)
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Els premis de la beca de recerca Josep Romeu 2014-2015
van ser lliurats el dissabte 24
de maig durant els actes d'inauguració de la Fira del Tupí a
l'Aula de Cultura. Lluís Vilalta,
regidor de Cultura i Felip Puig,
conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, van lliurar la beca de
2500€ a la proposta presentada per Montse Piqué amb el
projecte: “L’estiueig a Sant
Julià de Vilatorta 1880-1950 i
un accèssit de 500 € a la proposta presentada per Carles
Fiter, Meritxell Vilamala i Amy
von Arend amb el projecte:
“Aquí, Ràdio Sant Julià de
Vilatorta!”. Tot i que la temàtica
era lliure, enguany es proposaven dos temes: l'estiueig a
Sant Julià de Vilatorta i la
microtoponímia dels termes de
Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. El Jurat de la Beca de
Recerca Josep Romeu 2014-

2015 va estar format per
Joaquim Albareda professor
d’història moderna a la Universitat Pompeu Fabra, Francesc Orenes doctor en belles
arts i responsable de l’Arxiu

31a Caminada Popular
de les Guilleries
Enguany es va celebrar la 31a Caminada Popular
de les Guilleries el diumenge 18 de maig amb un
recorregut de 18 km. Durant el trajecte hi van
haver diversos punts d'avituallament, un esmorzar
a Torrents, un obsequi per tots els participants i un
sorteig entre els encertants del concurs. La sortida va ser entre les 7h i les 9h del matí des de les
Set Fonts en direcció a la masia el Perer, passant
per la bassa d'en Burdon, els camps de l'Ausió,
Puigsec, can Garbells, can Barretina, coll Llobera
i arribant a les vistes de Sant Llorenç, castell al
segle IX i monestir entre els segles XII i XVIII.
Carenejant es va arribar a Coll de Portell, des d'on
es va baixar cap al quintà de Torrents per esmorzar a l'era de la masia Torrents del Prat. Després
de fer un mos, es va reprendre la caminada en
direcció el coll de Romegats per travessar la carretera BV-5202 i baixar fins la riera de Sant Julià.
Es va passar per damunt del túnel de l'Eix
Transversal per pujar a la carena i arribar al castell
i finalment a les Set Fonts, el mateix punt de partida de la caminada.
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Montse Piqué guanya la beca de recerca
Josep Romeu 2014-2015

Històric de Sant Julià de
Vilatorta, Jordi Vilamala historiador i arxiver de la Diputació
de Barcelona, Joan Carles
Rodríguez i Lluís Vilalta alcalde
i regidor de Cultura.

Premis del concurs
de la caminada
Per segon any consecutiu es va proposar
un concurs als participants de la caminada que havien de descobrir una sèrie de
preguntes mentre feien la ruta. En el concurs hi van participar 397 persones i els
premiats van ser:
- Xevi Cabo (un joc de pals per caminar)
- Laura Masgrau (una motxilla)
- Roman Guzman (una llanterna frontal)
Les respostes de les preguntes eren les
següents:
- Quin mestre d’obres va fer les reformes del mas Puigsec?
Miquel Pallàs i Sala
- De quin ordre eren els frares del
monestir de Sant Llorenç?
De l’ordre dels Agustins o Agustinians
- Quin bandoler va matar al propietari
del mas Torrents?
Perot Rocaguinarda
13

casa de la vila
14

Sant Julià també commemora el tricentenari de 1714
“Vilatorta, ressons del Tricentenari” és una proposta endegada per l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta per commemorar el tricentenari de l’onze
de setembre de 1714, amb
l’objectiu de recordar i difondre fets claus de la història del
nostre país. “Vilatorta ressons
del Tricentenari” té com a
marc una programació d’actes i activitats que es realitzaran durant tot aquest any
2014. Les 4 propostes que es
faran al nostre poble són
d’àmbits diversos amb l’objectiu d’engrescar i fer partícips tots els públics, tant l’infantil com l’adult.
El primer acte va consistir
amb la representació de l’espectacle infantil “1714, escudellers, som-hi” on una noia de
Barcelona vinguda del 1714
necessitava la complicitat de
tots els nens i nenes per formar
la Coronela i protegir la ciutat.
Aquesta actuació es va fer el
diumenge 24 de maig com un
acte més de la Fira del Tupí.
La segona proposta és
“Elissa gran Reyna” on tindrem la possibilitat d’escoltar
el repertori musical durant el
breu govern de l’arxiduc Carles d’Àustria a Barcelona.
L’arxiduc Carles va impulsar i
dinamitzar la música italiana a
la cort amb Giuseppe Porsile
com a mestre de la capella
reial. Això va permetre la introducció de l’òpera al nostre
país, un espectacle fins llavors
poc conegut. En aquesta
actuació intervenen Mireia
Latorre, Peter Krivda i Núria
Jaouen. “Elissa gran Reyna”
es farà el dia 16 d’agost a l’església de Vilalleons, dins dels
actes de la seva Festa Major.
El tercer espectacle es titula “1714 Diari d’una esperança” i explica la història d’uns
personatges ficticis que podien haver estat alguns dels
que van ser protagonistes

anònims, ara fa 300 anys, d’un
dels episodis cabdals de la
història del nostre país: el setge
i la caiguda de Barcelona
davant les tropes borbòniques.
Aquest espectacle és interpretat pel grup de dansa cor de
Catalunya i es farà el dissabte
27 de setembre durant la segona Fira d’Entitats.
La quarta i última proposta
és planetari familiar portàtil on
es podran veure els descobriments del segle XVII, conegut
com el Segle de les Llums i
constitueix, en general, una
època de progrés dels conei-

xements racionals i de perfecció de les tècniques científiques. Aquest segle va estar
marcat per una sèrie de conflictes per tot Europa que van
des del 1714 amb la Guerra de
Successió fins a la Revolució
Francesa. El planetari estarà
instal·lat un dia concret de la
Setmana de la Ciència que es
farà el cap de setmana del 22
i 23 de novembre.
La commemoració del
Tricentenari arreu de Catalunya és un projecte impulsat
per la Generalitat sota el lema
“Érem. Som. Serem” .

Tingueu cura dels animals de companyia

Identifica el teu gos i el teu gat.
Posa'ls el xip.
Inscriu-los al cens municipal d'animals de
companyia. És un tràmit gratuït!
I si no t'agrada veure gossos petits o gatets
que ho passen malament, a vegades
l'esterilització és la millor solució!
Recorda’t de recollir les “caques del teu gos”

La Flama del Canigó va arribar
el 23 de juny a les 9 del vespre
a Vilalleons i a 2/4 de 10 del
vespre al Parc de les Set Fonts.
L'encesa de la Flama del
Canigó, s'escau enguany en un
moment triplement significatiu
per Catalunya. En primer lloc es
commemora el Tricentenari del
1714. En segon lloc la commemoració del centenari de la
Mancomunitat de Catalunya, i
en tercer lloc la importància d’aquest 2014 per la consolidació
definitiva de la voluntat del
poble català per assolir la independència el 9 de novembre.

poble

Flama del Canigó

Tupinots
contra el càncer
El 26 de desembre passat el
Consell de Joventut de Tupinots va estrenar la butlleta
solidària per recaptar diners
per Osona contra el càncer. En
total es van recaptar 328€ per
aquest organització.

Exposició
d'il·lustracions,
còmics i mangues

Inscripcions anticipades:
Enviant un mail a visitasantjulia@diba.cat o trucant al telèfon
93 812 21 79.
Recordeu de venir adequadament calçats i degudament
protegits pel sol.

Els alumnes del curs de còmic
i manga de Sant Julià de
Vilatorta van exposar els seus
treballs el cap de setmana del
7 al 8 de juny a l'aula de cultura. L'exposició, organitzada
per Tanit Salvador i amb el
suport de l'Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta, va
recollir diferents il·lustracions,
esbossos, disseny de personatges i altres tasques fetes
pels alumnes de Sant Julià de
Vilatorta. També es van poder
veure els originals que aquest
any han guanyat el premi del
Concurs Manga de Manlleu
de la Categoria A.
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Dos mesos i un dia...
Quan m’assec davant l’ordinador, disposada a escriure
aquest article, em ve al cap
que avui fa exactament dos
mesos i un dia que patíem per
si podríem fer el concert que
culminava el projecte Cantem
Junts. El temps estava molt
boig, i se’ns feia molt difícil
prendre una decisió. Per sort,
vam tenir molta paciència, i
quan al matí fèiem l’assaig
general dins el pavelló amb
tots els nens i nenes -sentint
com a fora queia el diluvi universal- els vam proposar a
tots deixar la decisió per a
l’últim moment. Ens feia ràbia,
molta ràbia, postposar el concert per un altre dia, després
de setmanes de treball, concentració i grans expectatives. No podia ser! Havia de
ser aquell dia! Aquell dia vaig
obrir l’AccuWeather setanta
mil vegades...
I com un miracle, després
que caigués tota l’aigua possible, després que per damunt
de Sant Julià es passegessin
amb sornegueria tots els
núvols del món, el sol va ferse lloc i va brillar com mai, en
un fons d’escenari que encara
tinc gravat a la retina. Quin
privilegi veure tot allò: un
escenari ple d’infants a punt
de donar el millor de si mateixos, amb un fons de blau i
verd d’allò més lluent i net.
Del concert, me n’enduc
aquesta bonica postal, carregada de sensacions i reflexions que he pogut anar fent
pausadament durant aquests
dos mesos i un dia que han
passat. El repte no era fàcil;
era la primera vegada que a
Sant Julià reuníem tants
infants en un projecte coral.
Tot eren interrogants: aniran
junts? Hi cabrem? Se sentirà
bé? La gent en gaudirà? ... De
tot plegat hem pres nota per
tal que, en una propera edició,
puguem repetir els encerts

que hi van haver, i també
puguem perfilar les coses que
poden millorar.
En qualsevol cas, en un pla
totalment egoista, us puc dir
que per mi ha estat una experiència inoblidable. He tingut
el privilegi de viure un procés
amb 800 nens i nenes que
m’han regalat moments màgics, moments intensos, moments molt còmics; i m’ho
han regalat amb un dels llenguatges amb què jo em sento
més còmoda: el cant.
Anar escola per escola
amb l’Eli i poder treballar amb
ells, no només les cançons en
si (afinació, tempo, anem
junts, etc), sinó també tota la
càrrega emocional que hi
havia a dins de cada una ha
estat un gran regal per mi. Hi
ha hagut moments de veritable pell de gallina, moments
en què mentre els nens cantaven, l’Eli i jo ens creuàvem la

mirada i ens dèiem “Mare
meva, quina cosa més de veritat que està passant aquí”...I
només per això penso que
han valgut la pena tots els nervis i angoixes. Veure aquells
ulls com brillaven i et deien
amb tot el convenciment del
món “Volem viure en un món
lliure, i de tots”...és un dels
molts regals que els vostres
fills, nebots, néts... m’han fet i
no oblidaré mai. Un bravo
gegant per les seves mestres
de música que van posar-hi
no només moltes hores de
dedicació sinó també la fe en
que allò valia la pena viure-ho.
Bravo i bravo.
Em disposo a desar l’article, dos mesos i un dia després d’aquell concert que
encara desperta en mi records
molt especials. Gràcies per
fer-ho possible.
Buia Reixach i Feixes

El passat 1 de juny va tenir lloc una sessió de
ball al Saló Catalunya, va ser una iniciativa del
duet Tal & Tal per tal de presentar el reu repertori de temes ballables. Fa anys s’havia fet ball al
saló i les parelles que hi van assistir van acollir
amb entusiasme la iniciativa i entre ball i ball
recordaven les hores i hores que havien passat
fa uns quants anys ballant i veient pel·lícules en
el nostre entranyable Saló Catalunya. Passada
la calor de l’estiu es repetirà l’experiència els
diumenges 2 de novembre i 7 de desembre a
2/4 de 6 de la tarda. El duet Tal & Tal té ganes
de fer ballar els vilatortins, les vilatortines i balladors d’altres pobles i agraeix a l’Ajuntament la
col·laboració que ha dispensat des del primer
moment. Ja ho sabeu: qui tingui ganes de ballar,
al poble es pot quedar.

poble

Tornen els balls de saló al Saló Catalunya

Eleccions Europees
Els resultats a Sant Julià de Vilatorta de les
eleccions al parlament europeu del dia 25 de
maig passat, van ser els següents:

Suspès l'aplec de
Sant Ponç del 2014
A causa de la mort sobtada de la propietària del mas Puigsec, na Josefa Calvo-Alfaro
Tejero, vídua de Francesc Sitjar de Togores,
i per demanda expressa de la família, es va
decidir suspendre l'aplec de Sant Ponç.
L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
expressa el més sentit condol a la seva
família i amics per la trista pèrdua, que es
va produir el dissabte 26 d'abril. Tot i que
Sant Ponç era el 11 de maig, s'havia previst
celebrar l'aplec el 17 de maig, però finalment va quedar suspès. Tot i això, la propietat ha expressat la seva voluntat que
l'any que ve l'aplec torni a celebrar-se amb
total normalitat.

Dia de la Memòria
Per tercer any consecutiu es va celebrar el
diumenge 8 de juny el Dia de la Memòria. Enguany
s’ha tingut com a punt referencial la població
d'Olost de Lluçanès on s’hi van fer activitats de
tota mena: recitals de poesia, concerts de corals i
concerts de cantautors. A les set de la tarda del
diumenge els campanars de Catalunya van tocar
en memòria a totes aquelles persones que han
defensat la llengua i la cultura catalana. Més enllà
d’Olost, diverses poblacions d’arreu del territori
també van dur a terme activitats com a homenatge que es van allargar fins el 10 de juny, dia en què
va morir Jacint Verdaguer. A les set del vespre, ben
puntuals, els campanar de Sant Julià i de Vilalleons
també fan fer el seu toc de festa, com han fet ininterrompudament des de la primera edició d’aquesta iniciativa.
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Relleu generacional al taller mecànic A. Molero-Ll. Tió
A finals del mes de juliol
Antoni Molero, soci cofundador de l’empresa A. MoleroLl. Tió, es jubila. De tota
manera, el taller mecànic continuarà en mans de la família.
Lluís Tió, que ha estat el seu
soci durant 37 anys, seguirà
vinculat al taller ja que el seu
fill Jordi Tió, també mecànic
de professió, agafa les regnes
del negoci que a partir del
mes d’agost passarà a dir-se
Tió Automoció.
El taller al carrer Sant Roc
El taller als seus inicis es deia
Automecànica 2000. Fa 37
anys, l’Antoni Molero i en Lluís
Tió, dos cunyats que comptaven amb àmplia experiència
en la mecànica en diferents
tallers i concessionaris de la
comarca, van crear el primer
taller mecànic de Sant Julià.
Durant aquest primer període
el taller a banda de reparar
vehicles, preparava cotxes de
competició del món dels
ral·lis. Més endavant va ser
agent oficial de la marca Ford
i Renault, fins a esdevenir en
l’actualitat un taller de reparació multimarca. Durant pràcticament 30 anys el taller va
estar situat ens uns baixos del
carrer de Sant Roc (cantonada amb el carrer Pare Manel
Cazador). Fa nou anys per
ampliar les instal·lacions i oferir millor servei, en Toni i en
Lluís van decidir desplaçar-se
al polígon Industrial la Quintana. Ara, Antoni Molero ha
decidit jubilar-se i deixar camí
al seu nebot, que va fer d’aprenent al taller familiar força
anys. Antoni Molero explica
que, “estic molt agraït a tots
els clients que durant aquests
anys ens han donat confiança
i aprofito aquestes línies per
acomiadar-me i donar-los les
gràcies. Per altra banda, dir
que m’alegro que el taller continuï ara en mans d’en Jordi

que des de sempre ha mostrat
gran passió pel món de la
mecànica”.
Tió Automoció a partir del
18 d’agost
El 31 de juliol és la data prevista del tancament del taller
A Molero-Ll Tió, que a partir
del 18 d’agost s’anomenarà
Tió Automoció. Una empresa
amb voluntat de continuïtat i a
les mateixes instal·lacions,
encapçalada per Jordi Tió i el
seu pare Lluís Tió. Jordi Tió és
Tècnic Mecànic i suma 20
anys d’experiència en diferents negocis del món de l’automoció com Seat Sport,
Calm Competició, Autoplà
Vic (Land Rover, Rover, Jaguar i Fiat) i Casacuberta Automòbils (Toyota). “Esperem
comptar amb la confiança
dels clients que durant anys
han confiat en el taller del meu
pare i el meu oncle Toni. Som
el taller del poble i volem oferir un servei impecable als
clients, basat en la qualitat , i
sempre adaptant-nos a les
seves necessitats”, explica
Jordi Tió. Tió Automoció serà
un taller que compta amb l’última tecnologia del món de la

diagnosi de l’automòbil. Es
faran reparacions, revisions,
diagnòstics de totes les marques. També oferirà serveis
tan importants per als clients
com electricitat, planxa i pintura, pneumàtics i vidres.
L’objectiu és donar solució a
tot allò que el client necessiti
d’un taller especialitzat en la
reparació de cotxes turismes,
4x4 i vehicles industrials (furgonetes). També serà punt de
venda de cotxes nous i d’ocasió.
Us esperem a partir del 18
d’agost!
De l’1 al 15 d’agost el taller
romandrà tancat per canvi
d’empresa.
La inauguració del taller es
farà el proper divendres 19 de
setembre a partir de les 7 de la
tarda.
Tió Automoció
Polígon Industrial la Quintana
Carrer del Comerç, 17
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 73 09
Horari:
De dilluns a divendres
de 8 a 13:30
i de 15:00 a 19:30

Nova venedora del cupó de l’ONCE
En motiu de la jubilació de Dolors Puigsech com a venedora del
cupó de la ONCE de la cabina situada al carrer de l'Albereda,
ocupa el seu lloc des del 17 de juny, Maria Carme Gilabert.

Registre de catalans i catalanes
residents a l'exterior
El Govern de la Generalitat de Catalunya crea el Registre de
catalans i catalanes residents a l'exterior, una eina que garanteix el vot a la consulta per la independència del proper 9 de
novembre. La responsabilitat d'aquest registre és del
Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria d'Afers
Exteriors i de la Unió Europea. Aquest registre és voluntari i s'adreça a aquells ciutadans i ciutadanes que tenen la condició
política de català i catalana amb nacionalitat espanyola que
resideixen fora de l'Estat espanyol. Feu difusió d’aquesta notícia a tota la gent que coneixeu, que visquin fora de Catalunya
i vulguin assegurar-se poder votar el proper 9 de novembre.

poble

La carretera de
Sant Julià al
“Quèquicom”
El passat dimarts 27 de maig
es va emetre un vídeo al programa de TV3 Quèquicom on
en el minut 15:40 apareix la
carretera de Sant Julià a
Vilalleons. No es parla de Sant
Julià, però és un programa
molt interessant que explica
com i de què estan fetes les
carreteres, la distància de
seguretat, la feina dels topògrafs, el funcionament de la
maquinària, el criteri que s’utilitzen per senyalitzar les carreteres i el procés de construcció d'una carretera des del
desbrossament i el moviment
de terres.

Mans Unides
La recaptació de la campanya
contra la fam 2014 ha estat la
següent:
Sant Julià
3.005,27 €
Vilalleons
166,23 €
Llànties de Nadal
720,00 €
Total
3.891,50 €
Moltes gràcies a tos els que ho
heu fet possible

El pintor Joan Soler Riera presenta Sentits & Sentiments
El restaurant la Troballa de Sant Julià de
Vilatorta va presentar l’obra Sentits &
Sentiments del pintor local Joan Soler
Riera en una exposició permanent inaugurada el dissabte 14 de juny. Sentits &
Sentiments és la col·lecció d’obres abstractes que Joan Soler ha treballat, com ell
defineix, “en un període concret i complicat”. És un homenatge a un pintor, a la
paraula en si i al sentiment més radical i
intens de l’ànima, un viatge que passa per
la dolçor i el desig que deixa el retrobament
de l’estimació. Amb aquesta exposició, el
restaurant la Troballa vol cedir l’espai a
aquest artista local per poder promocionar
la seva obra i alhora que els clients que s’hi
entaulin puguin gaudir-la.
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Sant Julià acull la gala
de l’osonenc de l’any

La rica flora
de GuilleriesSavassona
El programa El Medi Am-bient
de TV3 va emetre el 16 de juny
un reportatge de l’Espai
Natural de Guilleries-Savassona. Un equip de biòlegs de
la Universitat de Barcelona ha
confeccionat per a la Diputació de Barcelona un catàleg
exhaustiu sobre les 1.100 espècies que han aparegut gràcies a les diferències d'altitud
i la diversitat d'estrats geològics de la zona. El reportatge
es pot veure a l’Espai Terra de
TV3.

El Saló Catalunya de Sant Julià es va omplir el dimecres 11 de
juny a les 21h, per celebrar la gala del Premi Osonenc de l’Any
2013, atorgat pel diari El 9 Nou. El guanyador va ser Joaquim
Vivas de la Creu Roja d'Osona i els quatre finalistes van ser:
Anicet Altés (ginecòleg), Jordi Molas (protagonista de l'audiovisual Els anys guanyats), Antoni Pladevall (historiador) i Josep
Vilardell (president de l'Associació de Familiars de Malalts
d'Alzheimer). La gala es va poder seguir en directe per El 9 TV i
El 9 FM i es va gaudir de diverses actuacions musicals com
també d'un vídeo resum dels 10 anys d’El 9 TV.

Concentració a favor de la república
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Una cinquantena de manifestants es van aplegar al vespre del
dilluns 3 de juny davant de l'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta per reclamar la república.
Arran de l'anunci de l’abdicació del rei Joan Carles I a favor
del seu fill Felip de Borbó, molts partits van convocar la ciutadania a protestar davant dels ajuntaments a les vuit del vespre fent
crides a la independència i a la república. El lloc on la convocatòria va ser més nombrosa va ser a la plaça de Catalunya, a
Barcelona. A la concentració de Sant Julià de Vilatorta hi van
participar una cinquantena de persones.

Sortida nocturna de
motos clàssiques
8 de novembre de 2014
4a Sortida Nocturna amb
Motos Clàssiques
de Mussols i Gamarussos a
contemplar la lluna plena
Lloc de concentració:
Restaurant Coll de Revell
–sortida 202 de l’Eix transversalInscripcions: a les 6 de la tarda
Sortida: a les 7 de la tarda
Recorregut: pel Montseny
Sopar: a les 9 del vespre
Preu inscripció obligatòria:
30€ amb el sopar inclòs
Últim dia per apuntar-se:
6 de novembre
Recomanacions:
Anar ben abrigat, portar armilla reflectant, llumins, encenedor, espelmes, lot. En cas de
mal temps es farà igualment.
Es recomana portar la parella.
Organitza:
Amics Motos Antics Sant
Julià de Vilatorta i Motos
Històriques Gironines, amb el
suport de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta.
No t’ho perdis, vine!

El 25 de juny passat va tenir
lloc a la sala d’actes del Centre
d’Excursionista de Catalunya a
Barcelona una interessant
conferència a càrrec del geòleg vigatà Francesc Farrés,
sobre els resultats de les excavacions fetes al castell monestir de Sant Llorenç del
Munt de Sant Julià de Vilatorta
durant els anys 1970-1973 i
publicades recentment en un
extens catàleg, editat gràcies
a la beca de recerca 20122013 de l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta.
La senyora Mercè Falcó
presidenta de la comissió
d’història i art del CEC va obrir
l’acte. Tot seguit Francesc
Farrés va fer un resum amb
imatges dels diferents materials arqueològics trobats a
Sant Llorenç. Prèviament s’havia fet una detallada situació
geològica del lloc, fent notar
que uns grans blocs de gresa
desplaçats per inestabilitat del
subsòl, havien fet possible de
manera natural la ubicació del
jaciment. Es va descriure en
detall les troballes de totes les
èpoques: neolític, romà, Íber,

romànic i medieval; i es va fer
referència, entre d’altres, dels
penjolls de bivalve, les pedres
per molinar, la ceramica decorada, el vidre, les monedes, i
les restes d’armes de foc.
Un selecte grup va seguir
amb interès la conferència i
posterior tertúlia. L’acte va
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Les excavacions de Sant Llorenç es presenten
al Centre Excursionista de Catalunya

comptar amb la presència del
regidor de cultura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, Lluís Vilalta, d’August
Bernat, president del grup
d’arqueologia del CEC i de
Ferran Colombo, catedràtic
d’estratigrafia de la Universitat
de Barcelona.

TV3 emet “El gran silenci”, documental sobre
el tràgic incendi d’Horta de Sant Joan
El 21 de juliol de 2009 un
incendi va cremar més de
1.000 hectàrees del massís
dels Ports, a Horta de Sant
Joan, a la Terra Alta, i va causar la mort de cinc bombers,
entre ells Pau Costa, de Sant
Julià de Vilatorta. Cinc anys
després dels fets, el documental “El gran silenci, Horta de
Sant Joan”, emès el dia 1 de
juliol passat en el programa
"Sense ficció" de TV3, dóna
veu, per primera vegada en un

treball televisiu, als bombers
que van treballar a contrarellotge per controlar l'incendi.
Entre ells, parla Josep
Pallàs, de la unitat GRAF
Lleida, l'únic supervivent d'aquell accident. També ho fa el
cap dels GRAF, Marc Castellnou, que ha anat 125 vegades
al lloc de l'atrapament mortal
per analitzar-ne les causes i
extreure'n lliçons per al futur.
Entre tots expliquen com va
funcionar l'operatiu els primers

dies d'aquell incendi. Un altre
dels protagonistes del documental és el vilatortí Jaume
Costa, pare de Pau Costa.
El reportatge és molt emotiu
i la majoria de bombers reconeixen que aquell dia els ha
marcat per la resta de les
seves vides. També arriben a la
conclusió que l’accident es va
produir per un conjunt de circumstàncies que es van donar
alhora i que eren molt difícils
de predir.
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Solidaritat amb l’Andrei
L'Andrei té cinc anys. Un pare, una mare i un germà més
petit. Avui viuen a Romania, el país natal dels seus pares.
Però, fins fa poc, Sant Julià va ser el seu poble adoptiu. Hi
van viure durant uns anys. Anys que van compartir escola i
estones de plaça amb els nostres fills. I quan la feina es va
acabar, com moltes d'altres famílies, tot i estar arrelats al
poble van haver de tornar a Romania.
La Ioana, la mare de l’Andrei, ens escriu de tant en tant per
explicar-nos com ens enyora, el poble, els companys de l'escola...i ens ha explicat que l'Andrei està malalt. Malalt de leucèmia.
Per sort sembla que respon prou bé al tractament que li
estan fent. Però el procés és llarg i els comporta moltes despeses.
És per això que ens adrecem a vosaltres, a tots els vilatortins. Us volem demanar ajuda. No és fàcil demanar diners. De
fet la família de l'Andrei no gosa. Per això ho fem nosaltres en
el seu nom. I utilitzem aquestes pàgines de la revista Vilatorta
per fer-vos partíceps de les activitats que volem dur a terme
i la manera com podeu col·laborar.
Per una banda, durant el mes de juliol podreu trobar unes
guardioles als comerços del nostre poble on hi podreu dipositar el que estimeu convenient.
Per una altra, i aquí volem agraír a l'Ajuntament la seva
col·laboració, durant les activitats infantils de la Festa Major
posarem una petita parada de venta de llaminadures, per als
més menuts (i els que no ho son tant). I en el sopar popular
hi posarem una barra on podreu comprar Mojito Solidari. Tots
els guanys aniran destinats a la família de l'Andrei.
Esperem que entre tots, aquest any, la rauxa de la festa
major s'estengui fins a Romania, i que el nostre petit gra de
sorra il·lumini el seu somriure.
Les mares i pares de P5 de la Escola Bellpuig

Ikebana
KA-DÔ (el camí de les flors)
E´Ikebana és un camí de flors on es descobreix:
l´harmonia, la meditació, la disciplina, la concentració,
la inspiració i la bellesa.
DÔ - Una de les referències del camí infinit d’aprendre un art.
DÔ - Al Japó és una habilitat que té com objectiu de veure el
camí com una disciplina que aporta el coneixement d’un
mateix.
DÔ - Aprendre a crear un petit univers amb flors naturals i
buscar l´harmonia.
els cor de les flors.blogspot.com
Anna Sabate Sensei 'Rin-Shô-Ka'
elcordelesflors.blogspot.com - annaikebana@hotmail.com
Contacte. Tel. 936547910 - 938122312 - Mòbil 697864294
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Què saps de la Societat Ocellaire?

Vilatortins
en xarxa

@

Creacions Tallaferro @Tallaferro
(11 de maig)
Moltes gràcies als Geganters de
Vilatorta i Vilalleons per l’acollida i el
gran dia que vam passar!! I a tots...
fb.me/3mrCgRon4

Us proposem tres preguntes relacionades amb la
Societat Ocellaire.
1. Quin any es va fundar la Societat Ocellaire de Sant Julià de
Vilatorta?
2. Quines quatre espècies d’ocells participen en el concurs ocellaire?
3. El concurs ocellaire no sempre s’ha fet al passeig de mossèn
Cinto Verdaguer. Digues altres dos llocs que han estat escenari
d’aquest certamen.
Entre tots els encertants se sortejarà una
SAFATA DE PASTES
per gentilesa de Pastisseria Crossandra
Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de l'Ajuntament fins a les 12 del migdia del dijous dia 24 de juliol.
El sorteig es farà a la tarda del mateix dia.

Butlleta de participació
“Què saps de la Societat Ocellaire?”
Respostes:
1.

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

2.

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

Dades del concursant:
Nom i cognoms

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

Edat……………… Telèfon
Adreça
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Concurs

N. May @madamepicada
(24 de maig)
Cuinant peus d porc amb naps i allioli amb l’àvia Remei a la Fira del Tupi
de Sant Julià de Vilatorta. Demà
més! #Tradició
Tots per Breda @Totsxbreda
(25 maig)
Breda inaugura el Mos del Tupí.
Gràcies Sant Julià de Vilatorta!
#breda #selva #terrissa #firadeltupi
pic.twitter.com/kV1o93PGkT
Marc Costa @CostaTrachsel
(26 de maig)
Quin orgull de poble! A Sant Julià de
#Vilatorta un 68% de participació i
quasi 93% a favor dels partits sobiranistes.
Claire Droppert @claireonline
(5 de juny)
Such a gorgeous avenue near our
hotel@CalaManyana in Saint Julià de
Vilatorta, Osona, where we had such
a warm welcome and even more fantastic
food!
Thank
you
@CatalunyaExperience!
#catalunyaexperience

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

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

e-mail ………………………………………..…….........…………….......................................……….......…
* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia de la
butllera o apuntar les dades en un full apart

Solucions del número passat
“Què saps de Vilalleons?”
1. La campana gran es diu Maria, Anna i Florentina, i la
petita Maria Puiglagulla Simplicia Petra.
2. L'any 1946 (l'expedient s'inicia el 15 de maig de 1945 i
el decret d'aprovació, del Ministeri de Governació, és del
22 de febrer de 1946).
La guanyadora va ser la Carme Crivillers Generó. Felicitats

Turistes de Qualitat @turistaqualitat
(10 de juny)
Demà tindrà lloc a #StJuliàdeVilatorta
la Gala de l’osonenc de l’any 2013!
Qui serà el guanyador?
Torellojove @torellojove (12 de juny)
Laia Prat Vilaró de Sant Julià de
Vilatorta és la guanyadora del
concurs. torellojove.cat
Esteve Camps @estevecamps
(29 de juny)
La III Encesa de les Set fonts de
Sant Julià de Vilatorta dedicada
al @tricentenari de 1714.
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PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal
Li oferim tot tipus de Serveis Immobiliaris
• Venda o lloguer d’immobles
• Taxació o valoració real
• Assessorament en inversions
• Gestió de comunitat de propietaris
(Per un cost mínim tindrà la seva comunitat
ben gestionada i al corrent de cobrament).
• Assegurances

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

A la nostra oficina trobarà
l’assessorament que busca, amb experiència i professionalitat demostrables.
93 886 31 41 // 608449738
C. Sant Antoni, 1 despatx 3 VIC

C. Montseny, 39, bxos - Tel. i Fax 93 812 21 04
08504 Sant Julià de Vilatorta
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fmolas@osonanet.com

opinió

El poble opina
Puntua la legislatura de l’ajuntament de l’1 al 10 i explica el perquè.
Els tres enquestats de baix ja se’ls va fer la pregunta fa dos
anys i la puntuació que van donar està entre parèntesi.

Laura Vilar, 32 anys

Amy Von Arend
Carles Fiter

Mercè Blanch, 65 anys
7. En general trobo que la feina
que fan és positiva perquè
estan organitzant noves activitats que convenen i milloren el
poble.

9’5. Estan donant molta vida al
poble i no només aquest any.
La Fira de la ceràmica i terrissa el Tupí és cada vegada més
important. A més, la gent se
sent escoltada i amb confiança per participar més activament en el poble.

Josep Mir, 67 anys
9. Tot i que fa 5 anys que visc
aquí i no puc comparar aquest
Ajuntament amb l’anterior,
penso que fan una bona feina i
organitzen moltes activitats i
festes. Estic molt content.

Jordi Puigbò, 32 anys

Carme Ramon, 72 anys

M. Dolors Gallifa, 45 anys
10 (10). Han millorat moltes
coses. Se l’hi ha vist un canvi
bastant gran amb l’altre ajuntament. M’ha agradat que
hagi arreglat les voreres.

9 (8,5 - 9). Aquest alcalde és
molt proper. Personalment, jo
he estat malalta i ell sempre
m’ha preguntat com em trobava. S’ha fet amb tothom. A
més, ara faran la reforma del
nucli antic que amb la crisi
que hi ha és un repte. També
han arreglat els carrers, el
jovent està content i organitza
coses, fan molts actes, exposicions i altres activitats, fan
coses que potser abans no
feien. Ara ha agafat un nou
aire.

8,5 (7). El poble ja estava molt
preparat per l’ajuntament
anterior i han continuat fentho bé. No m’agrada la implantació de la zona blava que
faran al nostre barri. Diuen
que ho fan perquè la gent de
fora pugui aparcar, però nosaltres els que som d’aquí
també tenim dret a aparcar.
Quan marxem a comprar a
fora ens hem de buscar la vida
per fer-ho. A més, tampoc
trobo bé que hi hagi gent que
li toqui pagar tant per la reforma del nucli antic. Tot i això,
m’agrada que es reformi el
nucli antic i que la plaça
Montseny hagi quedat tan
maca.
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reportatge

Èxit de participació a la Fira del Tupí
La sisena edició de la Fira de Ceràmica “El Tupí” repeteix èxit
de públic, incrementa les parades i el nivell dels productes
artesanals, i s’introdueixen més activitats complementàries
relacionades amb la cuina i la terrissa
Els passats 24 i 25 de maig,
Sant Julià de Vilatorta va viure
novament la seva gran festa
de primavera. Tenint en compte l’actual context econòmic i
que el temps no ens va acompanyar, amb temperatures baixes per l’època de l’any, els
artesans ceramistes valoraren
positivament la seva participació.

Inauguració

26

La inauguració de la 6a edició
de la Fira del Tupí va anar a
càrrec de Joan Carles Rodríguez, alcalde de Sant Julià de
Vilatorta, l’àvia Remei, com a
presidenta d’honor de la Fira i
Felip Puig Godes, Conseller
d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, entre d’altres autoritats.

Expositors
Un total de 35 expositors,10
dels quals eren nous, varen
presentar una oferta variada:
terrissa utilitària, decorativa i
joieria ceràmica. A més d’artesans catalans, també hi van
participar un de Pereruela
(Zamora) i dos de França: de
Toulaud i de Sabarat. Com és
habitual nou parades dels
comerciants i entitats del
poble varen complementar
l’oferta amb productes locals.

Projecte I+T “Memorial
Joan Capdevila”
La segona edició del projecte
I+T va tornar a apostar per la
reinterpretació de peces clàssiques en nous productes per
a la vida quotidiana actual.

Enguany Ramon Fort, ceramista, i Ramon Torrent i Marta
Tintó, dissenyadors, varen presentar un aspersor per regar
jardins fet de ceràmica basantse com a inspiració en una
antiga regadora de terrissa
cedida pel Museu d’Oristà.
Realment els dos artistes demostraren les possibilitats que
el món de la ceràmica pot suggerir a la vida moderna. La
dotació econòmica del projecte és de 2.500 €.

Conferències
Especialment interessants varen ser les conferències: dissabte, Dolors Ros, directora de
l’escola de ceràmica de la
Bisbal, va oferir una xerrada
que resseguia els seus 42 anys
de trajectòria professional en el

Tallers de ceràmica
i demostració de Torn
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menge, el documental titulat:
Quadern de fang, de Miquel
Barceló, tractà la posada en
escena de l’espectacle: Pas
Doble representat a Mali.

En els tallers de ceràmica, com
cada any, els nens es poden
endur les peces que ells
mateixos fan amb l’ajuda de
monitors que els ensenyen la
tècnica d’emmotllar el fang.
També té molt bona acollida la
demostració del torn que va
comptar amb la participació de
Salvador Capdevila, fill de l’últim terrisser de Sant Julià de
Vilatorta, que any rere any
col·labora amb nosaltres per
ensenyar la tècnica del torn i
regalar les peces als nens i a
les nenes que bocabadats admiren la seva destresa.

Breda, poble terrisser
convidat
En aquesta edició i com a
novetat principal hem introduït
el concepte de poble terrisser
convidat. El primer poble convidat ha estat Breda. L’Ajuntament de Breda va disposar
d’un estand a Fira del Tupí per
mostrar la seva terrissa i
ceràmica local i per fer promoció i difusió turística del municipi. El diumenge al migdia
Joan Antoni Frias, regidor de
promoció econòmica i turisme
de Breda i l’alcalde de Sant
Julià van inaugurar el Mos del
Tupí i es van fer una foto de
família amb tots els participants al Mos, tant els restauradors locals, com els de
Breda i els col·laboradors.
món de la ceràmica i diumenge, el ceramista rossellonès, Jean-Paul Azaïs va
delectar al públic assistent
explicant noves tècniques, per
tractar la ceràmica, recopilades en el seu llibre Un camí
de terra i de fum.

Projeccions
També cal destacar les projeccions: el dissabte el documental titulat Terrissa negra va
mostrar l’experiència del
mestre terrisser de Serra de
Daró, en Lluís Heras i el diu-

Mos del Tupí
El Mos del tupí ja ha arribat a la
tercera edició, i és una de les
activitats que atrau més públic
a la Fira. Una vegada més,
l’Ajuntament en col·laboració
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amb Núria May, cuinera i productora d’esdeveniments gastronòmic,s fan que l’hora del
vermut es converteixi en una
trobada cordial entre els visitants que s’acosten per tastar
els productes servits en cassoleta de terrissa. El dissabte
Combos de l’Escola de Música
de Vic van amenitzar el Mos.
Enguany vàrem comptar amb
la participació de: can Cuca,
Crossandra, Bar-Restaurant la
Nau, Restaurant de Puig-l’agulla, Bar-Restaurant de les Set
Fonts, Bar-Restaurant Club
Tennis Sant Julià, Mas Albereda Hotel, Cafeteria I Més
Pavelló, Hostal Restaurant Ca
la Manyana i Hotel Torre Martí.
Per altra banda també varen
participar restaurants de Breda
com a Mos convidat: la Fonda
Santa Anna, el Romaní de Breda, Can Mariano i el Gourmet
de Breda. El Mos ha comptat
també amb la col·laboració
especial de: Cerveses Ausesken, Forn de pa Sant Julià,
Tupinots i un divers grup de
voluntaris. El dissabte es van
repartir 470 racions i el diumenge 550, tot un èxit que
amb el temps va consolidant el
Mos del Tupí com un element
més integrat ja a la Fira.

1r Concurs la cuina
vilatortina de cassola
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Amb la voluntat de continuar
reforçant els lligams de la terrissa i la gastronomia, aquest
any hi hem afegit una altra
novetat: el 1r concurs de cuina
vilatortina de cassola: on les
cuineres aficionades que s’hi
van apuntar van presentar
peus de porc cuinats amb terrissa i la recepta de com els
havien fet. Han estat 12 participants, totes varen rebre un
tupi com a record d’aquest
primer concurs. El jurat, format
per la Presidenta d’honor de la
Fira del Tupí d’enguany, la
coneguda àvia Remei, el regidor de promoció econòmica i

turisme, Josep Company i l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez,
varen atorgar el tercer premi a
Mercè Grau, que va presentar
uns peus de porc a la cassola.
El 2n premi va ser pels peus de
porc desossats i farcits de verdures saltejades amb bacó i

xampinyons de Margarida Peroliu. I el primer premi per a la
millor cassola fou per Mercè
Vilalta, pels seus peus de porc
amb castanyes, que s’ha
endut un àpat al Mas Albereda
per a dues persones.
Al finalitzar el concurs la
mateixa àvia Remei va cuinar
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una cassola de peus de porc
amb naps i va explicar al nombrós públic assistent, majoritàriament mestresses de
casa, petits trucs per cuinar.

Entreteniment
i espectacles
El públic infantil aquest any va
comptar també amb l’espai
familiar "Som petits!" amb jocs
i entreteniments en una estructura de 30 m2. També varen
poder gaudir d’ un espectacle
infantil que combinà la narració amb titelles i el joc i portava per títol: 1714, Escudellers, som-hi! a càrrec de Núria
Clemares. L’obra, emmarcada
dins el programa d’actes del
Tricentenari, va fer que petits i
grans acabessin ballant al
ritme de la música.
Com a novetat, el diumenge
vàrem comptar amb la presència de Vilatorta Teatre que ens
va oferir un espectacle itinerant i divertit com a element
dinamitzador de la Fira. Uns
músics de cobla perduts buscaven com bojos, amb el contrabaix carregat a l’esquena, la
resta de companys del grup i el
lloc on es feien les sardanes.
Aquest fil conductor originà les
situacions més divertides entre
el públic assistent, que no
sabia que era protagonista
d’un autèntic muntatge teatral.

Visites guiades
Una seixantena de visitants
varen poder gaudir, una vegada més, de la ruta guiada del
Modernisme, noucentisme i la
de l’Aeròdrom, organitzades
pel Grup de Voluntaris de les
Rutes guiades i per Meteovilatorta. Cal destacar que en
una de les sortides es varen
poder visitar els jardins de ca
l’Álvaro gràcies a la gentilesa
dels seus propietaris.

Trobada
d’autocaravanes
Per segon any consecutiu
vàrem acollir la 2a Trobada
d’autocaravanes al parc de les
Set Fonts. Vint-i-cinc autocaravanistes varen aprofitar la
trobada per venir a la Fira i
conèixer i visitar Sant Julià de
Vilatorta. De la trobada se
n’han pogut llegir molt bones
crítiques als mitjans de difusió
especialitzats.

Concurs
d’instagramers
L’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta va impulsar, conjuntament amb InstaOsona, un nou
concurs coincidint amb la sisena Fira del Tupí. Es varen lliurar
dos premis: un a la millor
fotografia, que va guanyar

Un tupí gegant
de ferro, símbol
de la Fira
Per la sisena edició de la
Fira del Tupí celebrat el
cap de setmana del 24 i
25 de maig, el nostre
col·laborador habitual i
artista local, Climent Villegas, va crear una peça
gegant de ferro en forma
de tupí. L'escultura es va
situar durant el cap de
setmana de la Fira a la
Font d’en Titus (entrada
del poble), fent que fos la
primera imatge dels visitants que arribaven a
Sant Julià. Una peça visualment molt atractiva,
que a partir d'ara, any
rere any ens acompanyarà en les properes edicions de la Fira del Tupí.

Josep M. Parramon de Torelló,
que es va endur un dinar per a
dues persones al restaurant La
Troballa, i un altre a la imatge
més original, per Magda Farré
de Castellar del Vallès, que es
va endur un esmorzar per a
dues persones a Can Cuca i
una visita per ruta modernista,
noucentista, gentilesa del Grup
de Voluntaris de les Rutes
Guiades de Sant Julià i de
Meteovilatorta.
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Joan Carles Rodríguez,
alcalde

Queda un any per esgotar la
legislatura. Quina valoració
fa des de la seva entrada a
l’Ajuntament?

“El nacionalisme vilatortí
em fa perdre el cap”

Tot i que el càrrec d’alcalde
provoca una mica de vertigen, amb l’equip ens sentim
a prop del poble. Això és
l’important.
En quina mesura han complert els punts que proposaven al programa?
Quan vam preparar la campanya, sabíem que venia una
legislatura difícil. No ens pensàvem, però, que fos tan complicada. La Generalitat ajuda
els Ajuntaments amb el Pla
Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya i aquests anys no ha
sigut així. A això, cal sumar-hi
els atacs del govern espanyol,
el procés sobiranista... I que la
cruesa de la crisi es va destapar després de les eleccions
municipals. Tenint en compte
els condicionants, estem satisfets amb els resultats.
L’Ajuntament de Sant Julià
no ha tingut dèficit. Ho atribueixen a una bona gestió
de l’equip de govern anterior
o és mèrit seu?
La situació inicial era correcta,
però la bona gestió ha estat
imprescindible. Els ingressos
que la Generalitat i la Diputació
fan a l’Ajuntament han baixat
en picat. Ens hem hagut d’espavilar molt, i tot i això estem
oferint més serveis i hem reduït
la despesa ordinària.
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En aquesta edició, hem variat el plantejament de la secció
“Personatges”. Parlem amb l’alcalde, Joan Carles Rodríguez, per
saber com han estat aquests tres anys a l’Ajuntament, en què està
treballant el consistori i quines són les perspectives de futur. Les
seves inquietuds polítiques van materialitzar-se l’any 2003, quan es
va fer el carnet d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Quatre anys més tard, i sota aquestes sigles, entrava a
l’Ajuntament de Sant Julià per fer-hi de regidor. En les darreres
eleccions municipals (2011) va ser escollit alcalde, encapçalant el
grup Acord per Vilatorta i Vilalleons (AVV).

Quin paper hi ha jugat l’oposició? Sant Julià té un
Ajuntament cohesionat?
En aquests anys, l’oposició no
hi ha sigut i tampoc no hi ha
hagut intervencions als plens.
Com a govern, hem pogut fer la
nostra i, sí, a nivell d’Ajuntament, estem cohesionats.
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Al principi de la legislatura,
el component del grup de
Convergència i Unió Marc
Vilarrasa va deixar el partit
per incorporar-se a
l’Ajuntament. En les properes eleccions, formarà part
d’AVV?
Quan vam entrar a l’Ajuntament, teníem majoria absoluta.
Podríem haver-nos-ho cuinat
nosaltres sols, però som un
poble i sabíem que tant en
Marc Vilarrasa com en Lluís
Vilalta podien encaixar molt bé
dins l’equip, amb les regidories
que se’ls ha donat. A partir d’aquí, s’han integrat tant, que
segur que en Marc formarà
part d’AVV.
Aquest serà el nom amb què
es presentaran? O es convertiran en ERC?
Continuem amb la mateixa filosofia i mantindrem el nom. Jo
sóc militant d’ERC, i AVV hi
està vinculat, però tenim gent
dins del grup que prefereix no
anar sota les sigles de cap partit.
L’any 1946, quan es va unificar Vilalleons i Sant Julià, es
va dir que a l’Ajuntament
sempre hi hauria un regidor
de Vilalleons. Actualment no
hi és.
En l’anterior legislatura, em
penso que ja no hi havia ningú.
I, en aquesta, tampoc. Costa
trobar persones amb ganes de
posar-se a les llistes municipals. Ens encantaria comptar
amb algú de Vilalleons!
Pel que fa a urbanisme, l’accés al polígon la Quintana
era bàsic al seu programa
electoral. En quin punt ens
trobem?
Quan vam entrar nosaltres, no
hi havia ni projecte executiu
redactat, i això que ja s’havia
promès a l’equip de govern

“Costa trobar persones amb ganes de
posar-se a les llistes municipals”
anterior! El primer projecte que
tenim és d’octubre de 2011.
Des de llavors, s’ha avançat en
coses importants. Per primer
cop, tenim un projecte executiu
de l’accés per la Sauleda i en
els pressupostos del 2014 de la
Generalitat hi ha 1,6 milions
d’euros per a aquesta obra.
Paral·lelament, hem tingut l’oposició de l’Ajuntament de
Calldetenes, que ha dificultat el
procés.
Hem d’entendre que es farà o
que no es farà?
Hi ha pressupost i projecte
executiu. I una novetat: Carreteres ens ha proposat una altra
solució. Enlloc de fer l’accés
per la Sauleda, passar-lo per la
carretera de Vilalleons, amb
dos brancals al pont que hi ha
sobre l’Eix i una via cap al polígon.
Per a aquesta sortida, però,
caldria fer canvis a la carrereta de Vilalleons.
Sí, s’haurà de fer nova des del
pont fins al polígon. Inicialment
vam posar el crit al cel, però
hem demanat un seguit d’adaptacions per a la carretera i,
reflexionant-hi, sembla una
bona opció. Es podria agafar
l’Eix més ràpid en sentit Lleida i

hi hauria una sortida expressa
per a Sant Julià, sense comptar que la gent de Vilalleons
aniria més ràpid a Vic. A més,
com que la carretera seria de la
Generalitat i la Diputació, ells
es cuidarien del manteniment.
Adaptacions? Quines hi ha
sobre la taula?
Ampliar la carretera, evidentment, i segregar el trànsit de vianants i bicicletes a un carril
paral·lel. Alhora, hem encarregat
un estudi tècnic i la conclusió és
que l’opció de Vilalleons és
millor, sempre i quan hi hagi
aquestes modificacions. Aquesta alternativa només depèn de
nosaltres, no de l’Ajuntament de
Calldetenes.
Parlant de Calldetenes, com
està la disputa per la Font
d’en Titus?
Hi havia un contenciós administratiu i hem insistit a
Calldetenes per parlar-ne, però
de converses gairebé no n’hi
ha hagut. Són la part demandant i no ens saben dir què
volen. Nosaltres estarem
oberts a parlar-ne, però Sant
Julià no pagarà ni un euro que
no estigui justificat. No és una
negociació entre empreses,
parlem de diners públics.
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Seguint amb la Font d’en
Titus, el nou bot de l’entrada
fa que l’autobús pari al mig
de la carretera. No és perillós?
El projecte és de la Diputació
de Barcelona i, per la densitat
de la via, la parada al mig de la
carretera és correcta. S’ha eliminat el carril del bus perquè, si
hi era, no es podia fer el pas de
vianants. La zona el necessitava. Molts escolars baixen allà i
han de creuar.
Pel que fa a vies, també hi
ha pendent arranjar la carretera de la Mata.
Sí, figura al Pla d’Actuació
Municipal per Vilalleons. Hem
demanat una subvenció a la
Diputació de Barcelona i, si ens
arriba, la podrem arreglar.
Un altre tema obert en urbanisme és la remodelació del
nucli antic. Quin n’és el cost
final? Quina part hauran
d’assumir els veïns?
El cost és d’aproximadament
520.000 euros. Ha pujat respecte el preu inicial, perquè
amb el projecte executiu fet, els
amidaments són molt més
reals. Els veïns hauran d’assumir uns 50.000 euros entre tots,
la quantitat exacta depèn de
les característiques de cada
habitatge. De mitjana, cadascú
pagarà 1.000 euros, que -en
cas que n’hi hagi- es repartiran
entre els diversos pisos de l’habitatge. Tenim previst que les
obres comencin l’octubre d’aquest any.
També s’ha parlat de la zona
blava. Quan entrarà en funcionament?
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En principi, es pintarà aquest
juliol. Serà gratuïta i s’hi podrà
aparcar durant una hora i mitja.
Creiem que serà bona pels
comerços, perquè la gent que
hi vagi en cotxe, hi pugui apar-

“Hi ha pressupost i projecte executiu per
l’accés al polígon La Quintana”
car davant, amb recanvis
ràpids. En cas de voler-hi estar
més estona, ja hi ha l’aparcament del Perer i el nou de l’avinguda Jaume Balmes.
Parla de promoure el comerç
i fa poc que s’ha creat
l’Associació de Comerciants
de Vilatorta i Vilalleons, però
també augmenten els expositors al mercat dels dijous.
La nostra prioritat és el comerç
local. El mercat és una altra
oportunitat, hi ha més dinamització econòmica i la competència entre botigues és bona;
però el que ens interessa és
que les botigues del poble funcionin i que se n’hi afegeixin
més.
A nivell d’entitats, també era
prioritari del seu programa
que el jovent tingués un
local per l’esplai, el Punt
Jove, el Casal de joves i el
Consell de Joventut. Els
Tupinots, per exemple, encara no el tenen.
Els joves ara tenen el seu
espai, que és el Punt Jove.
L’hem traslladat al pavelló, per-

què d’aquesta manera, un lloguer que pagàvem anualment
al carrer Ramon Victori, s’ha
utilitzat per fer altres polítiques
de joventut: el Casal camp de
treball, la reactivació de l’esplai
de l’Ajuntament, més diners
per a la festa major, contractar
una tècnica de joventut... La
nostra opció de futur per a un
local definitiu és ca l’Anglada.
De quant temps estem parlant?
L’edifici necessita unes obres
que valen molts diners. Hi ha
problemes amb el terrat de dalt
i, a més a més, ara que hi farem
una inversió, necessitem un
projecte integral. La instal·lació
elèctrica s’ha de fer tota nova.
Tenim un estudi que qualifica
l’arranjament amb 300.000
euros.
En termes de modificacions
recents, aquest any hi hagut
canvis en la taxa d’escombraries.
De totes les cases de pagès
del municipi, n’hi havia que
pagaven i n’hi havia que no.
Com a Ajuntament, hem de
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“Tenim previst que les obres del nucli
antic comencin aquest octubre”
tractar tothom igual i hem
aprovat una taxa per a les
masies, un 30% més barata
que la normal, perquè els
pagesos no tenen els contenidors a tocar.

Al web de l’Ajuntament hi
apareix l’equip de govern
amb fotografies i descripció.
Continuarem veient el
mateix planter, la propera
legislatura?

Una queixa reiterada dels
veïns fa referència al servei
de Correus. L’Ajuntament hi
està treballant?

Com a mínim, jo em tornaré a
presentar, perquè no hi ha
hagut prou temps per desenvolupar tot el que tocava.

Hem insistit a Correus i l’anterior
grup de govern ja ho havia fet.
Continuarem fent-ho. La gent
que no estigui satisfeta amb el
servei, però, ha d’aprendre a fer
queixes escrites a Correus.

Consideraria, també, la possibilitat d’un tercer mandat?

Pel que fa a comunicació
institucional, van començar
l’Infovilatorta. Quants subscriptors té? Per què no arriba últimament?
Uns 750. Ara tots els anuncis de
l’Ajuntament passen per aquí.
No teníem constància que no
arribi, deu ser per algun problema tècnic que no afecta tots els
veïns. Seria convenient entrar al
web de l’Ajuntament, que
també és nou, i tornar a subscriure’s o mirar que les dades
personals siguin correctes.

Em refio molt del meu equip,
necessito que em doni suport i
veure que anem cohesionats.
Mentre això passi, em vull presentar, però no allargar-me en
el càrrec. Fins ara deia que
amb dues legislatures era suficient. Sí que veig que aquesta
primera ha donat bons resultats, però que hem hagut de
suar molt; per tant, potser
podríem pensar una mica més
enllà.
S’ha plantejat fer el salt a la
política nacional?
El país està passant per
moments difícils i crec que als

alcaldes ens tocarà un paper
important. Aquest Ajuntament
es deu al Parlament de
Catalunya i, quan ens vam presentar, ja dèiem que era la nostra màxima autoritat. Per nosaltres, la prioritat és Sant Julià i
Vilalleons, però l’Ajuntament
posarà totes les facilitats perquè la consulta es porti a terme
al municipi. Crec que la política
està desprestigiada i em sap
greu, perquè estar-hi, si ets
honest, és important. El càrrec
d’alcalde, però, trobo que ja és
difícil i no m’imagino què deu
suposar ser conseller o diputat.
Com es concilia Ajuntament,
vida laboral de metge i ser
pare de tres fills?
He renunciat força a la meva
carrera professional mentre sóc
alcalde. Segur que dedico més
de 40 hores a la setmana a
l’Ajuntament. La vida familiar
no s’entén sense la meva dona,
l’Anna. Ella sap que el nacionalisme vilatortí em fa perdre el
cap. I ho respecta. És un puntal
per mi.
Meritxell Vilamala
Carles Fiter
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diccionari de cases i carrers

Encetem la nova secció
“Diccionari de cases i carrers”
per conèixer l’origen dels mots
que tenen moltes de les cases
i els carrers de Sant Julià
de Vilatorta.

Can Sagal
Un nen, de Sant Feliu de
Planeses (terme de Sant
Sadurní d’Osormort) amb
només sis o set anys va anar
treballar al mas Tortadès de
Vilanova de Sau per guardarne el bestiar. Era menut i
escardalenc i l’anomenaven
“sagalet”. A mida que va anar
creixent, tot i que no ho va fer
gaire, li va quedar “sagal”.
Aquest nen era Segimon Tor,
el rebesavi de Concepció Tort.
Tal com ens explica ella, l’any
1891, es va casar amb Dolors
Garriga i van venir a viure en
aquesta casa de Sant Julià de
Vilatorta, que li va donar el
nom de “can Sagal”.

Dos can Sagal?
Segimon i Dolors van tenir set
fills i, per problemes de feina,
es van haver de traslladar en
diferents masies per anar a fer
de masovers (can Barretina, la
Verneda, etc.). Després de
quinze anys els de can Sagal
van tornar al poble de Sant
Julià de Vilatorta. Era l’estiu
del 1929 i la família havia
crescut molt: a més dels set
fills de Segimon i Dolors, el
seu fill gran (Joan) estava
casat i tenia dues filles. Per
tant, la casa se’ls va fer petita
i es van haver de traslladar a
una casa del carrer de la
Mercè, abans conegut com el
carrer Amunt.
“Hi van viure quaranta anys i
escaig” explica la Concepció, “i
és per això que també ha quedat aquest nom a la casa del
carrer de la Mercè”. Recalca,
però, que “el can Sagal originari és el d’aquí”, el de la canto-

nada del carrer Rector Roca
amb el carrer del Pont.
Entre l’any 1967 i el 1968,
quan els set fills van començar a volar del niu, la família no
tan nombrosa va poder tornar
a la casa de sempre i reformar-la.

Sastreria i religió
A la façana de Can Sagal
podeu veure un escut a la llinda de la porta principal on hi
ha unes tisores i les inicials
“JHS”. Hi ha unes tisores perquè “diuen que el propietari
era un sastre de Folgueroles”,
explica Tort. Les inicials “JHS”
denoten la religiositat de la
família que la va fer. Va ser

construïda el 1706 i “quan els
meus rebesavis la van comprar als propietaris de llavors,
ja no devien ser els constructors de la casa” conclou
Concepció Tort. Quan Dolors
Garriga es va fer amb la finca,
la casa ja tenia 185 anys. La
família de can Sagal, per tant,
no tenia res a veure amb l’escut de la porta. Actualment, té
308 anys i, d’ençà que Segimon Tor i Dolors Garriga la van
comprar, fins avui, que hi viu la
Concepció Tort, han passat
123 anys. Més de 100 anys
que la família de Can Sagal
està a la mateixa casa.
Carles Fiter i Verdaguer
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Estem en un dels moments més transcendental
per a Catalunya ja que estem davant una oportunitat història, única i, qui sap, irrepetible per
recuperar la nostra sobirania nacional. Ha arribat
l’hora de la independència de Catalunya i només
depèn de nosaltres fer realitat aquest gran anhel
i, per tant, cal que entre tots ho fem possible.
Les passades eleccions europees celebrades
el mes de maig d’enguany van representar a
Catalunya un clar triomf de les forces polítiques
que defensaven la celebració de la tan anhelada
consulta del 9 de novembre i una forta davallada
d’aquells que s’oposaven o defensaven una tercera via inexistent. A més, el notable increment
de participació en aquelles eleccions també van
demostrar que la ciutadania catalana vol participar democràticament en les grans decisions
polítiques del nostre país. Però, tot i que aquests
resultats no són òbviament extrapolables a la
futura consulta del 9 de novembre, cal treballar
per assolir una major participació que no permeti dubtar, ni un sol moment, de la legitimitat i la
representativitat dels resultats i, així mateix, que
el suport majoritari al Sí i Sí sigui rotund.
Per aquest motiu, l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) pretén desenvolupar una gran
campanya unitària a nivell nacional, juntament
amb Òmnium Cultura i l’Associació de Municipis
per la Independència, per tal d’ampliar el suport
social a aquest doble Sí en la futura consulta del
9N, de manera que, a partir d’aquest moment,
totes les accions i actes que l’ANC i, per extensió, Vilatorta per la Independència, portarem a
terme estaran emmarcats dins aquesta campanya, especialment els relatius a l’11 de setembre.
Per començar, Vilatorta per la Independència
hem invitat a la presidenta de l’ANC, Carme
Forcadell, per tal que, en un any tant simbòlic
com aquest, tres-cents anys després de la gran
desfeta catalana i a les portes de la nostra emancipació nacional, ens faci el nostre pregó de
Festa Major. Amb aquest acte, donarem inici a
tots els actes i activitats que hem organitzat per
tal d’animar a tots els vilatortins i les vilatortines
a assistir a aquest gran acte de reivindicació
nacional que serà l’11 de setembre.
L’11 de setembre de 2012 vam reivindicar
massivament a Barcelona la voluntat de Catalunya d’esdevenir un nou Estat d’Europa. El de
l’any passat vam mostrar al món la Via Catalana,
és a dir, el camí que ens ha de conduir cap a la
independència del nostre país, enllaçant-nos de
la mà per tot el territori nacional, des del Pertús
fins a Alcanar. I, el d’enguany, formarem la gran
V, de Via, de Voluntat, de Votar i, com no, de
Victòria, omplint els dos carrers més importants
de Barcelona, la Diagonal i la Gran Via de les
Corts Catalanes, confluint finalment a la Plaça de

vilatorta per la independència

Ara és l’hora

les Glòries Catalanes. Però per omplir aquests
carrers i, sobretot, per mostrar la nostra força i
voluntat democràtica cal la participació del
màxim nombre de catalans i de catalanes.
Per això, Vilatorta per la Independència ens
estem preparant per tal de facilitar al màxim el
desplaçament de tots els vilatortins i vilatortines
a aquest gran esdeveniment històric, de manera
que, tal i com ha estat any rere any, el nostre
poble pugui bolcar-se massivament i mostrar,
una vegada més, orgullosos, que som un poble
absolutament compromès amb el procés d’emancipació nacional i que anhelem la independència del nostre país.
Aquesta gran mobilització anirà acompanyada
d’uns grans mosaics de destacats dirigents polítics internacionals que es muntaran arreu del territori per enviar un clar missatge al món sencer
de la voluntat dels catalans de poder exercir el
nostre dret democràtic de poder votar.
Però la nostra tasca no s’ha d’acabar aquí. Tot
el contrari. A partir de l’11 de setembre hem de
continuar treballant fermament per tal d’empènyer
a les nostres forces polítiques que no defalleixin en
la seva empresa de fer possible la consulta del 9
de novembre i, sobretot, per eixamplar la majoria
social favorable a la independència de Catalunya i
obtenir un Sí i Sí aclaparador.
Però per assolir aquest objectiu, no ens
podem distreure en terceres vies ni camins alternatius que no ens duran enlloc i, sobretot, cal
seguir treballant com fins ara, mantenint l’esperit
cívic i constructiu que hem mostrat fins aquest
moment, sense caure en provocacions i discussions estèrils. Perquè el poble català vol votar i si
el poble català vol votar, no en dubtem, votarem!
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Carme Forcadell, presidenta de
l’ANC, pregonera de la Festa Major

En els 23 anys de pregó que
portem, des de l’any 1991,
s’ha seguit el costum que persones filles del poble o que hi
tinguin una vinculació especial siguin els protagonistes
de l’acte més protocol·lari de
la Festa Major, amb l’única
premissa que el pregó ha de
tenir com a base una temàtica
personal o local.
Per al nostre país, aquest
any 2014 té una significació
especial ja que es commemora el Tricentenari de l’11 de
setembre de 1714 i és previst
que el 9 de novembre es faci
el referèndum d’independència de Catalunya, altrament

dit consulta. És per aquest
motiu que enguany l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, conjuntament amb
l’entitat Vilatorta per la Independència, ha cregut convenient de convidar Carme
Forcadell, presidenta de l’Assemblea Nacional Catala-na
(ANC), perquè faci el pregó de
la Festa Major d’enguany.
L’ANC és una organització
unitària, popular, transversal i
democràtica, que té com a
objectiu assolir la independència de Catalunya. La pròpia ANC es defineix de la
següent manera:
“L’ANC és Unitària, perquè
té voluntat d’aglutinar totes
les persones que vulguin treballar per aconseguir un Estat
propi, fent de la unitat d’acció
un valor bàsic.
L’ANC és Popular, perquè

està formada per persones a
títol individual i que només es
representen a elles mateixes.
L’ANC és Transversal, perquè
vol aplegar tota la gent d’ideologies i sensibilitats polítiques
diverses que tinguin com a
objectiu comú l’obtenció de la
independència. Per això diem
que l’ANC és política però
apartidista, i mai no es transformarà en un partit polític ni
es presentarà a cap mena d’eleccions.
I l’ANC és Democràtica,
perquè només preveu l’obtenció de la independència per
vies democràtiques i la democràcia de base és la seva forma
de funcionament intern.”
El pregó es farà
el diumenge 20 de juliol,
a les 6 de la tarda,
al Saló Catalunya.

Màgia després del sopar
Màgia, música i sobretot molt d’humor són els principals ingredients de La Màgia del Mag Lari. Un show per
a tots els públics, on petits i grans gaudeixen d’aquesta enginyosa i alhora divertida posada en escena.
Un espectacle on trobem el Mag Lari en estat pur. El
seu estil, la seva màgia i per suposat, la interacció contínua amb el públic. Un show que sempre té dos escenaris; el principal i la platea. Qui pensa que només els
mags poden fer màgia?
Més de 60 minuts intensos carregats d’aparicions,
canvis de vestuari, jocs de llums, i efectes especials.
Tot això compaginat i coordinat amb una acurada
selecció musical que us farà vibrar i tremolar de riure.
La Màgia del Mag Lari. Més que un simple espectacle de màgia.

La Màgia del Mag Lari
Divendres 25 de juliol a 2/4 de 12
de la nit a la plaça de Catalunya,
després del sopar i el correfoc.
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La comèdia Els bojos del bisturí és un autèntic
encàrrec de Festa Major de l'Ajuntament de
Sant Julià al grup de teatre local, Vilatorta
Teatre. Una hilarant creació d’e Ray Cooney
que una vegada més ens vol fer passar una
estona divertida.
Aquesta obra, que va ser traduïda i versionada per Anna Font per a la nostra entitat, és
una de les més complicades de l’autor. L'elenc
el formen dotze actors treballant a l’hora, sis
dones i sis homes, que dins d’un hospital en
uns dies molt especials -pels vols de Nadalveuen com tot de cop se'ls comencen a precipitar les coses.
Metges, infermeres, pacients i família tota,
en unes dates tan assenyalades, es comencen
a embolicar en un trepidant rosari de mals
entesos, mentides, encobriments i enganys,
causats per uns fets ocorreguts divuit anys i
nou mesos abans.
Com totes les comèdies el que es pretén és
fer passar una divertida estona al públic sense
cap mena de missatge subliminal. L’espectador, sempre protegit per un sentiment de
superioritat moral davant les trapelleries d’uns
metges en problemes, ha de xalar durant tota
la representació. D’aquesta manera anirem
descobrint un teatre dintre un altre teatre, com
unes divertides i esbojarrades nines russes,
sense cap pretensió intel·lectual.
Esperem que el riure sempre alliberador
també avui ens alliberi l’esperit d’aquesta
època tan convulsa. I tot gràcies al magistral
autor que ha sabut, una vegada més, amb els
seus canvis de ritme, sorpreses i efectes, crear
una peça ben estructurada, d’una gran inventi-

La comèdia ELS BOJOS DEL
BISTURÍ que ens presenta
VILATORTA TEATRE, es farà al
pavelló municipal, a 2/4 de 10 de la
nit del diumenge 27 de juliol.
Entrades anticipades: 5 €
Venda a taquilla: 8 €
Els menors de 12 anys tenen
l’entrada gratuïta però l’han
d’adquirir igualment.
Les entrades anticipades es
podran adquirir a les oficines
de l’ajuntament fins a les 3 de
la tarda del divendres 25 de juliol.

especialfesta major

VILATORTA TEATRE juga a metges aquesta Festa Major

va i d’un diàleg molt agut i ocurrent, on es mofa
de l’ordre i dels valors socials, imperants en tot
moment, fent servir un heroic, immoral i ridícul
protagonista (per tant còmic) només per fer
riure i emocionar-nos cap a un “happy end”.
Que tots els nostres bons desitjos es vegin
acomplerts amb el vostre sa i manifest riure.
El vostre divertiment serà la nostra joia.
Lluís Badosa, director.

Lliurament de
la Insígnia d’Or
de Sant Julià
de Vilatorta
a Santi Riera
El parc de les Set Fonts serà
l’escenari del solemne acte de
lliurament de la Insígnia d’or del
municipi a Santi Riera. Serà una
vesprada musical amb l’actuació
de Joan Rubinat al piano. L’acte
es farà el dissabte dia 19 de juliol
a les 7 de la tarda.
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Diumenge, 20 de juliol
• A les 9 del matí,
a la plaça de Catalunya:
21a TROBADA
DE MOTOS ANTIGUES
• A les 9 del matí,
al parc de les Set Fonts:
CONCURS DE BOTXES
• A les 10 del matí,
a la plaça de Catalunya:
15a TROBADA
DE PUNTAIRES
Dissabte, 12 de juliol
• A les 5 de la tarda,
al pavelló municipal:
3r FESTIVAL DE
PATINATGE ARTÍSTIC
Divendres, 18 de juliol
• A les 10 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
CAMINADA NOCTURNA
inscripcions a la sortida.
Preu 4€. (Org. Tupinots)
Dissabte, 19 de juliol
• A les 7 de la tarda,
al parc de les Set Fonts,
LLIURAMENT DE LA INSÍGNIA
D’OR A SANTI RIERA
• A les 9 del vespre,
a les Set Fonts:
SOPAR JOVE
• A les 9 del vespre,
a la plaça de Catalunya:
SARDANES, amb la cobla
LA FLAMA DE FARNERS
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• A les 12 de la nit,
a les Set Fonts
NIT JOVE
CONCERT DE RUMBA
D’ALQUADRAT (Org. Tupinots)

• A les 6 de la tarda,
al Saló Catalunya:
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR:
a càrrec de
CARME FORCADELL,
Presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana.
• A les 7 de la tarda,
a l’Aula de Cultura:
INAUGURACIÓ
5a MOSTRA D’ART LOCAL
Dilluns, 21 de juliol
• A les 7 de la tarda,
a la plaça de Catalunya:
JOCS, TASTETS I MÚSIQUES
DEL MÓN (Org. Abaraka Bake)
Dimarts, 22 de juliol
• A les 6 de la tarda,
a la plaça de Catalunya:
ESPECTACLE INFANTIL
“TRES QUARTS DE QUINZE”
• A 2/4 de 10 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
VILATORTA PAM A PAM
(Retransmissió en diferit per el 9TV)

SANT JULIÀ DE VI

Dissabte, 26 de juliol

• A les 7 de la tarda,
a la plaça de Catalunya:
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA
a càrrec dels alumnes del
GIMNÀS FITPAUNES

• A les 10 del matí,
a la zona esportiva:
ATRACCIONS INFLABLES

• A 2/4 de 10 del vespre,
a la plaça de Catalunya:
I TU QUÈ FAS? (org. Tupinots)

• A les 5 de la tarda,
pels carrers del poble:
AIGUA PER AL JOVENT
(org. Tupinots)

Dijous, 24 de juliol
• A les 7 de la tarda,
a la plaça de Catalunya:
GIMCANA
I BICICLETADA POPULAR
-8 km per la zona del Camp de
l'Aviació- (org. Club Ciclista Calma)
• A les 10 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
CINEMA A LA FRESCA
projecció de la pel·lícula
“UN BON PARTIT” (en català)
Divendres, 25 de juliol
• A les 8 del vespre,
a la plaça de Catalunya:
XVIIIè CONCURS D’ALLIOLI
• A les 9 del vespre:
SOPAR POPULAR
• A 2/4 d’11 de la nit,
pels carrers del centre històric:
CORREFOC
amb ESCAMOT DIABLES
• A 2/4 de 12 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
actuació del MAG LARI
• A les 12 de la nit,
al parc de les Set Fonts:
TUPINADA (org. Tupinots)

• A 2/4 de 12 del migdia:
FESTA DE L’ESCUMA

especial festa major

Dimecres, 23 de juliol

• A les 5 de la tarda,
al parc de les Set Fonts:
SARDANES
amb la cobla AMOGA
• A 2/4 de 8 de la tarda,
a la plaça de Catalunya:
CONCERT
amb l’orquestra AMOGA
• A 2/4 de 12 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
BALL amb L80P
ELS 80 PRINCIPALS
versions de la dècada dels 80
(organitzat conjuntament amb Tupinots)
Diumenge, 27 de juliol
• A les 11 del matí,
a la plaça de Catalunya:
TROBADA GEGANTERA
i CERCAVILA
• A les 5 de la tarda,
a la plaça de Catalunya:
ACTUACIÓ INFANTIL
amb “LA FLETXA BLAVA”
• A 2/4 de 10 de la nit,
al pavelló municipal:
VILATORTA TEATRE
presenta la comèdia:
ELS BOJOS DEL BISTURÍ

ILATORTA - FESTA MAJOR 2014
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Sopar Popular
- Tiquets: Ja podeu adquirir els tiquets del sopar fins el
dimarts 22 de juliol a les oficines de l’Ajuntament.
- Preu: El sopar té el preu simbòlic d’1€ per tiquet per a les
persones empadronades i 8€ per a les persones no empadronades. Amb aquesta mesura es vol evitar el mal ús que
es pugui fer dels tiquets i el malbaratament del menjar.
- Sentit d’aquesta festa en comunitat: El sopar popular és
un acte compartit, per això es fa a la plaça on tothom hi participa sent-hi present. Es recomana que no vingueu a buscar el sopar si teniu intenció de menjar-vos-el a casa. No
trenquem l’autèntic esperit de la festa!
- Cal dur-se la taula, les cadires i els coberts.
- Muntatge i desmuntatge de taules: Les taules es poden
muntar a partir del matí del mateix divendres. Un cop acabat el sopar no cal que les desmunteu -el correfoc no entra
dins la plaça, comença i acaba al carrer dels marquesos de
Vilallonga- Des del vostre lloc i còmodament asseguts
podreu gaudir dels actes que es fan després del correfoc.

18è Concurs d’allioli
Inscripcions: us podeu inscriure abans de començar el concurs
Bases:
- Elaboració: els participants hauran de fer l’allioli dalt l’entarimat de la plaça de Catalunya
- Temps: els concursants disposen d’un temps màxim de
30 minuts
- Utensilis: cada participant s’haurà de proveir d’un morter
i una mà de morter
- Ingredients: L’organització facilitarà els alls i un setrill
d’oli. Altres ingredients es deixen en consideració de cada
participant.
- Participació: Es pot participar individualment o per parelles.
Premis:
- Premi al millor allioli
- Premi al millor allioli amb altres ingredients
- Record de participació a tots els participants

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

La Festa Major
on s’uneixen
dues
generacions
“Aquells meravellosos
anys” i el ball del
dissabte es fusionen a
la plaça de Catalunya
Si s’ha de parlar d’un fenomen
destacat dels darrers anys de
la Festa Major s’ha de fer referència a “Aquells meravellosos
anys”, proposta sorgida del
grup de joves de Tupinots que
han aconseguit aplegar una
gran quantitat de públic per
fer-los reviure i ballar la música
dels anys 70 i 80. I mentre que
el parc de les Set Fonts s’omple de gent, al típic ball de
Festa Major de la plaça de
Catalunya el públic ha anat
minvant...
Però la Festa Major de 2014
serà històrica! I és que vol
fusionar aquests dos actes en
un de sol, que es farà a la
plaça de Catalunya. Un únic
grup musical tocarà en directe
versions dels anys 80.
L’Orquestra 80 Principals
serà l’encarregada d’oferir-nos
un còctel atractiu i suggeridor,
bona música en directe per
ballar tots plegats en un dels
moments àlgids de la nostra
Festa major. A més, cadascú
balla com vol. I perquè no es
pot ballar un “agarrao” mentre
sona YMCA dels Village people? No us perdeu el nou format de Festa Major, dues
generacions que es donaven
l’esquena, ara ballant juntes en
una festa impressionant a la
plaça!
L’orquestra 80 Principals
actuarà el dissabte
dia 26 de juliol,
a 2/4 de 12 de la nit,
a la plaça de Catalunya.

Diumenge, 17 d’agost

• A les 10 de la nit:
MONGETADA POPULAR
i actuació de l’HUMORISTA
PACO CALONGE.

• A les 9 del matí:
TORNEIG DE BOTXES

Divendres, 15 d’agost
• A 2/4 d’11 del matí:
MISSA SOLEMNE
• A les 5 de la tarda:
SARDANES amb la cobla
JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT

• A les 5 de la tarda:
SORTIDA DELS GEGANTS
• Tot seguit:
ANIMACIÓ INFANTIL
amb el grup SET DE SO
i FESTA DE L’ESCUMA.

festa major vilalleons

Dijous 31 de juliol

• A les 7 de la tarda:
HABANERES amb el grup
NORAI

Vilalleons
Festa Major 2014
Dissabte, 16 d’agost
• A les 10 del matí:
TROBADA DE PUNTAIRES
i petita exposició d’aquests treballs
• A les 11 del matí:
ZUMBADA.
Vine a fer zumba amb la Cris
de Fitpauness. Acte obert
i gratuït per a totes les edats.
Acabada la trobada
de puntaires i la zumbada
s’oferirà una petit refrigeri
a tots els participants.

• A les 10 de la nit, a l’església:
ELISSA GRAN REYNA
amb MIREIA LATORRE,
PETER KRIVDA
i NÚRIA JAOUEN
Repertori musical durant el
breu govern de l’arxiduc
Carles d’Àustria a Barcelona.
L’arxiduc Carles va impulsar i
dinamitzar la música italiana a
la cort amb Giuseppe Porsile
com a mestre de la capella
reial. Això va permetre la
introducció de l’òpera al nostre
país, un espectacle fins
llavors poc conegut.
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punt jove

CAMP DE TREBALL 2014
“JOVES PER SANT JULIÀ”
Projecte d’aprenentatge servei per a joves

El Punt Jove Informa
Estiu alternatiu al Punt Jove
Aprofitant l’arribada del bon temps, s’han plantejat diferents activitats i tallers des del punt jove
per a tot el col·lectiu juvenil del municipi. Des
d’un taller de scrapbooking, Tupiporkada, realització d’un vídeo musical: Harlem Shake, entre
d’altres.
Aquesta programació es realitzarà amb la
col·laboració dels joves i serà a partir d’aquesta
col·laboració que es desenvoluparan les activitats.

Casal d’estiu municipal
Un any més es realitzarà el casal d’estiu municipal, ubicat a l’escola de Bellpuig, el qual està
obert a tots els nens i les nenes de Sant Julià. És
una oportunitat per compartir el temps lliure amb
altres nens i nenes i aprofitar-lo al màxim fent tota
mena d’activitats que no deixen indiferent a ningú.
Es plantegen tallers, festivals, cuina, piscina, jocs,
gimcanes, excursions... i moltes coses més!
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Dins la línia d’accions que milloren la capacitat
d’emancipació pels joves, el Pla Local de
Joventut de Sant Julià de Vilatorta 2013-2016
preveu una colla d’accions destinades a promoure l’accés a experiències formatives i culturals que acullen el desenvolupament integral
dels joves.
L’experiència del camp de treball jove proporciona una sèrie d’aprenentatges i vivències
als participants oferint, a la vegada, un servei
a la comunitat i a l’entorn del municipi de Sant
Julià de Vilatorta.
Durant els 15 dies de realització (del 7 al 25
de juliol), una desena de participants d’entre
13 i 16 anys desenvoluparan tasques de conservació i arranjament en l’entorn del municipi
i en equipaments i espais municipals. Així com
el coneixement del territori, tot gaudint d’activitats lúdiques i ambientals.
Els camps de treball permeten treballar per
a una ciutadania compromesa, on les persones són capaces d’assumir reptes, treballar en
equip, reflexionar críticament i actuar en l’entorn, tot buscant, de manera altruista, una
repercussió positiva en la comunitat.
Aquest any es preveu gratificar tots els participants del projecte amb l’abonament gratuït
de la piscina municipal.

Raid Ausetans

El Consell Comarcal d’Osona amb la col·laboració dels ajuntaments i punts joves de la comarca impulsa i promou les estades d’idiomes
durant l’estiu que s’organitzen sota la direcció
tècnica del Centre d’Esports Natura Segre Mitjà.
Aquestes estades combinen la formació teòrica
i pràctica de l’anglès amb activitats de lleure i
d’aventura, on l’anglès és la llengua vehicular.

El dijous 28 de maig d’enguany va tenir lloc al
Consell Comarcal d’Osona l’entrega de premis
als finalistes del Raid dels Ausetans 2014.
L’acte, organitzat pel Consell Comarcal d’Osona
i els 15 ajuntaments d’Osona que van participarhi, va estar presidit per la consellera delegada
d’Atenció a les Persones Elisabet Ferreres. Va
comptar també amb la presència de diferents
alcaldes i regidors dels municipis participants
en el projecte.
La final comarcal en la qual participaven 19
equips de 13 municipis diferents de la comarca,
es va celebrar els dies 24 i 25 de maig al centre d’Oci i Aventura d’Anigami de Les Comes.
En representació de Sant Julià de Vilatorta hi va
anar l’equip MIEL POP’S, compost per Andrea
Corominas, Andrea Terceño, Maria Cunill, Laura
Sisquellas i Mireia Raurell. Aprofitem també per
felicitar la resta d’equips participants de Sant
Julià: “Els Sharkies” i els “Cullunets”.
Els guanyadors absoluts del raid d’aquesta
edició van ser els següents: en la categoria de
13 a 17 anys, els guanyadors varen ser “Els
Nomanites” de Torelló. En la categoria dels
majors d’edat es varen endur el premi els
“Almogàvers” de Tavèrnoles. D’altra banda, es
va lliurar el diploma del poble més solidari a
Centelles.
Des de Sant Julià aprofitem per posar en
valor aquesta oferta d’oci alternatiu i educatiu
per als nostres joves.

Recordeu, Joves!
El Punt Jove Tortí obre les seves portes cada
tarda de dilluns a divendres de les 4h fins a les
8h del vespre a la sala 3 d’entitats del pavelló
municipal. Aquest servei aglutina el servei d’informació juvenil i la sala TIC, i lidera les polítiques de joventut del municipi (coordinant els
projectes municipals i comarcals). És un servei
obert a tota la ciutadania, en especial, a tots
aquells joves que vulguin participar dels serveis
i espais que s’hi ofereixen.
El Punt Jove Tortí ofereix: orientació acadèmica i laboral, Punt TIC, informació sobre ofertes laborals, dinamització de l’espai, etc. A més
està obert a acollir i canalitzar aquelles propostes juvenils que puguin generar dinamisme i
aprenentatges en el sí de la comunitat.

Borsa de Treball
Fem ocupació per joves
Aquest projecte mancomunat pretén obrir una
borsa de treball amb l’objectiu que tots aquells
joves de la comarca que reuneixin el perfil
necessari n’estiguin informats i puguin optar als
llocs de treball que es generaran a partir de la
prospecció d’empreses.

punt jove

Estades d’idiomes

PUNT JOVE TORTÍ - pavelló municipal
Pij.vilatorta@diba.cat / 938122506
Obert de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.
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Terra de Tupinots

A l’entorn de la tercera encesa de les Set Fonts 2014

46

La nit del 28 de juny d’aquest
memorable 2014, per tercer
any consecutiu, la màgia de la
llum omplí el parc de les Set
Fonts amb la festa de la III
Encesa per celebrar el solstici
d’estiu. Als voltants de dos
quarts d’onze de la nit, una
riuada de gent que sobrepassà amb escreix el miler de
persones, vilatortins i foranis,
omplí de gom a gom tots els
racons de parc. Arribada la
llum en dues fogones de terrissa a mans de dues Núries,
en pocs minuts, el parc es
transformà gràcies als deu mil
llantions que, com deu mil
cuques de llum, brillaren dins
la foscor de la nit. El parc
il·luminat oferí, talment, tot un
espectacle d’encanteri.
Dins el marc de risc i de
sorpresa que té tota acció artística d’aquesta naturalesa
feta en directe, l’encesa es

dugué a terme seguint les
pautes de les dues edicions
anteriors: arribada de la llum;
encesa de les candeles de
mà; encesa dels llantions del
parc; passi d’un vídeo realitzat per Xevi Pona amb el títol
“Harmonia de Llum”, que tingué com a protagonista la
música de dos violins tocats
per Núria Fraixanet i Núria
Güell en diferents indrets del
nostre poble i, per acabar, la
desfilada de llantions aquàtics
florals fins al llac de les Set
Fonts. Aquest any, com a
novetat, s’hi afegí la memòria
del tricentenari 1714-2014 i
l’actuació puntual de les dues
violinistes tocant en directe en
tres racons del parc.
A l’hora de fer una valoració de la III Encesa, em pregunto quin és el secret d’aquest acte que aplega gent de
totes les edats, des d’infants

en braços fins a avis i àvies
acompanyats d’un esplet d’adolescents i joves que no
estem acostumats a veure.
Sense cap mena de dubte, la
resposta està en la participació activa i directa de tots i
cadascun dels assistents sense excepció que, candela en
mà, en un tres i no res, encengueren els deu mil llantions
del parc. Aquests llantions
havien estat repartits abans
per tot el recinte gràcies a un
altre nombrós equip de voluntaris dedicant-hi hores a la
seva col-locació formant orles
i sanefes que, al seu torn i
també prèviament, un altre
equip de Terra de Tupinots
havia dissenyat i preparat
durant un mes llarg. El secret
no és altre que la participació
activa en un projecte d’equip
com és el d’una encesa de
deu mil llantions, que no s’ha-

Fem llum! Fem poble!
Francesc Orenes i Navarro
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gués pogut dur a terme si no
fos per la col·laboració de tothom.
Inevitablement, aquesta reflexió em porta a pensar quantes coses podríem fer si uníssim esforços en favor de la
vida. Quantes coses podríem
fer en favor de causes nobles i
justes. Quantes coses en favor
del país i del poble que ens ha
vist néixer... Quantes coses!
Dissortadament, potser per
defecte de fabricació, mai no
valorem prou el fet de descobrir que el secret de la felicitat
no està en l’individualisme
sinó en la descoberta que la
construcció de la nostra vida i
la del món, per més utòpic que
sembli, es fa sempre en relació
i amb comunió amb els altres.
Per això és tan important el
treball de conjunt i en equip de
cara a assolir objectius, perquè la unió fa la força. Tota
una lliçó que se’ns fa difícil
d’aprendre.
Perdoneu la digressió. Retornant al tema i, en l’intent de
fer-ne una crítica, he de confessar que vaig trobar a faltar fluïdesa a l’acte, si bé reconec que
hi ha moltes possibles lectures
de veure i percebre l’espectacle.
Em queda clar que l’objectiu
principal de l’encesa és la lluminària dels llantions i la seva contemplació que, acompanyada
d’una música ambiental de
fons, és suficient per a permetre de gaudir-ne estèticament,
missatges a part de la llum i el
seu simbolisme.
Agraeixo a Terra de Tupinots, una vegada més, el repte
valent per haver afrontat el
projecte imaginatiu i arriscat
de la III Encesa, i a tot el públic
assistent la correspondència,
agraïda i generosa, a la seva
proposta per la seva bona disposició, col·laboració i assistència.

Podeu veure les fotografies al blog de
Terra de Tupinots.
http://terradetupinots.blogspot.com.es

2a Mostra fotogràfica “Primavera”
A l’hora de tancar la preparació de la revista Terra de Tupinots prepara una mostra fotogràfica sobre el tema
Primavera. En donarem compte en el proper número de
“Vilatorta”, un cop hàgim tingut ocasió de visionar-la.
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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

•
•
•
•

Ortodòncia
Odontologia general
Pròtesi dental
Periodòncia

• Implants dentals
• Cirurgia bucal
• Estètica

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

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

BAR - RESTAURANT

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

ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

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

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

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

www: info@savvilaro.com

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

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

Fem teatre...
La proposta era que entressin
dos forasters a Sant Julià,
mudats, amb les mans ocupades: un baix, l’estoig d'un fiscorn i una carpeta de partitures. Només havien de demanar
a tothom: Perdó, on es fan les
sardanes? (evidentment no hi
havia sardanes).
Aquesta ingènua acció
posada al carrer al mig de la
Fira del Tupí, era tot. La resta
s’hauria d'improvisar. Faríem
tres passades, la primera, lògicament, el personal s’ho prendria seriosament, i dins de les
seves possibilitats ens voldrien
ajudar. Després d’un descans
hi tornaríem de nou. Aquesta
segona vegada la sorpresa
seria majúscula, ja que tothom
ens hauria oblidat. La tercera
passada, a entrada de fosc,
seria per treure la hilaritat dels
espectadors, retrobant encara
aquells músics perduts des de
primeres hores de la tarda, pels
carrers i places de la fira.
L’ajuntament em va demanar una acció al carrer, per
entretenir els firaires i els visitants. S’actuaria sobre un sector urbà predeterminat, on

s’implicarien totes les persones
que poguéssim trobar, mostrant l’acció creadora dels artistes, manifestant l’art de la
representació lliure, sense l’encotillament d’un teatre, un
escenari, un text. Prescindint
d’una escenografia i amb una
autèntica participació del
públic en la representació. I tot
això, en temps real.
Aquesta improvisació implicaria l’espectador, amb una
acció banal, quotidiana, portant-lo a una situació límit.
Provocant-lo fins un cert punt, i
així, fer-lo participar de la interpretació, traient-lo de la seva
realitat rutinària, de veure i pensar i donant-li una nova vivència en la participació d’aquest
esdeveniment, trencant els lligams convencionals.
Amb aquest teatre al carrer es
volia donar la iniciativa al públic
reduint distàncies, amb els artistes, convidant-lo a un joc. I d’aquesta manera lúdica, superar
l’art predeterminat del teatre com
a seu (on el públic hi és de manera passiva), creant una complicitat amb els actors. El motiu més
important d’aquesta manifesta-

ció artística a l’aire lliure és que el
drama es desenvolupa en la
mateixa realitat.
Tot i que costa un reconeixement artístic als que no fan
coses que quedin de manera
permanent (quadres, escultures, poemes, etc.) val a dir que
en Gabriel Salvans i en Biel
Barnils ens varen donar una
lliçó magistral d'interpretació,
amb les seves actituds convertides en belles formes. Fer
art immaterial és particularment difícil, i ells ho van brodar
amb infinitat d’anècdotes divertidíssimes, amb una genial
creativitat, amb fantasia i joc,
fent-nos xalar, i de quina
manera, d’aquesta humorística paròdia.
No es tracta de ser originals,
sinó intensos, el joc i la cultura
sempre han anat molt junts,
(sense l’un no hi hauria l’altre).
Com deia Vostell: La vida pot
ser art i l’art pot ser vida. I ara
per acabar, i després de tot,
com diria aquell altre foraster, el
de TV3, Vilatortins sou collonuts! Doncs visca la festa!
Lluís Badosa, director
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SERRALLERIA TORRENTS
torrentsserralleria@hotmail.com
Carrer de la Indústria, 25
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 71 86

Centre Dental
Sant Julià
OFERTA ESPECIAL
20% DE DESCOMPTE EN
PROTESIS AMOBIBLES
Avinguda Montserrat, 31 baixos
Tel. 93 888 81 02
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Pasqua 2014

1a part: plou

2a part: i fa sol

Aquest any el temps ens va jugar una mala
passada.
A les nou del matí, tot i que ja pintava
malament, la comitiva de 67 caramellaires (1
portaestendart , 42 cantaires, 16 músics, i
8 cistellaires) va sortir a fer la ruta habitual de
Pasqua Florida. Just quan érem al capdamunt del carrer de la Mercè, la pluja ens va
obligar a plegar veles i no va parar en tot el
matí.
Justament aquest any, que havíem previst
fer la cantada principal a la plaça Major, ens
vam haver de refugiar altra volta a l’església
on vam cantar els Goigs, dues peces d’estrena –“Vilalleons” d’O. Tafanell “Sant Llorenç
del Munt” d’A. Carrera i S. Riera- i tres peces
més.
Com que la pluja no afluixava, vam decidir
tornar-ho intentar l’endemà, el dilluns de
pasqua. Ai làs! La pluja ja estava advertida i
no ens va ni deixar passar el portal.

Sortosament, el diumenge següent, en la festa
del 37è Aplec Caramellaire, el temps va decidir
col·laborar.
Els nostres convidats -Societat Coral la Violeta
de Centelles, l’Orfeó de Flix i la Societat Coral la
Lira de Sant Cugat del Vallès- i les agrupacions
locals Cants i rialles i els Caramellaires del Roser,
vam poder fer tot el programa previst: recepció i
xocolatada, tomb caramellaire i cantada a la plaça
Major on cada cor va cantar cinc o sis peces de
caramelles. L’acte va ser molt reeixit, el marc
excel·lent i el dia molt assolellat.
La festa es va cloure amb un dinar de germanor i un sobretaula molt animat.
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Les Caramelles del Roser

Postdata
Com que l’any vinent es compliran 425 anys de la
fundació de la Caramelles del Roser, ja hem
començat a perfilar tot un seguit de propostes de
celebració. Us n’informarem a mesura que tot
vagi quallant.

2015, l’any dels 425 anys de les Caramelles del Roser
Teniu fotos antigues
de les Caramelles?
En motiu de la celebració dels 425 anys de
la fundació de les Caramelles del Roser,
pensem dedicar el calendari del poble del
proper any a aquest esdeveniment i fer-ne
una exposició. Per això demanem la
col·laboració de tots els vilatans que
tingueu fotografies de les caramelles,
especialment si són anteriors als anys ’90.
Porteu-les, sisplau, a l’Ajuntament:
les escanejarem i us les tornarem.
Gràcies.
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BOTIGA NOVA
merceria
moda i complements

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

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

Jordi Fiter Vila
FALSOS SOSTRES, PLADUR,
PARQUETS FLOTANTS,
MOSQUITERES, TENDALS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS,
TALLAFOCS, PERSIANES I CORTINES
C. Rector Roca, 10, 3r 2a
Tel. 677 90 06 21
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9
Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Colla Gegantera
Com ja sabeu, el 10 de maig
passat 10 de maig els nostres
gegants van fer 30 anys, i ho
vam celebrar amb una gran
festa. La xerinola va començar
de bon matí amb una despertada pel poble, a càrrec dels trabucaires de Taradell, i acompanyats dels capgrossos vilatortins que anaven d’estrena ja
que van lluir, per primera vegada, els vestits que els va confeccionar l’Anna M. García. Per
cert, els geganters també vam
estrenar una samarreta taronja,
amb el logo dels 30 anys, que
va dissenyar en Joan Soler, al
davant, i a l’esquena, el dibuix
dels nostres gegants que ens
va pintar la M. Carme Gilabert.
Gràcies Anna, Joan i Carme.
Després, a fora del pavelló,
vam esmorzar i vam menjar
xocolata amb melindros i la
mainada va gaudir de tallers,
inflables, i altres activitats! Tot
això ho vam poder fer gràcies a
la col·laboració d’en Lluís Vilalta
i dels Tupinots.
A mig matí vam presentar els
nostres gegants ja arreglats que
van dansar el seu ball nou compost per en Santi Riera. Gràcies
Santi.
Després de dinar va arribar
la gran festa: van venir 30 colles
de gegants d’arreu de Catalunya i es va fer una cercavila
pel centre del poble. Vam ballar,
cantar, tocar i fer gresca per
tots els carrers, amb una mostra de balls de gegants a la
plaça Catalunya. Per acabar, al
pavelló, els nostres gegants van
oferir de nou el seu ball als seus
amics. Més tard en Pàmfil i
l’Elisenda van ser obsequiats,
per part de la colla, amb un
gran pastís d’aniversari.
Per acabar la festa, i com
que no podia ser d’una altra
manera, es va fer un bon sopar
geganter. Que per cert, va sortir
rodó gràcies a l’ajut que vam
tenir dels voluntaris del poble i
també gràcies a la col·laboració

de Gallaret Teatre per a l’actuació que van fer abans de sopar.
Repetim, gràcies a tots!
També volem agrair a en Xevi
Pona la seva col·laboració a fer
que aquest dia perduri per sempre amb les seves gravacions i
fotos. Gràcies Xevi.
Ara, un cop acabada la festa,
ja hem posat en marxa les sortides que toquen i en les que ens
ho passem molt bé.
Ja fa dies que estem preparant la tercera Trobada Gegantera al nostre poble. Recordeu
tots, sobretot, que es farà el dia
27 de juliol -diumenge de Festa
Major-. Aquest cop tindrem no-

vetats, i una -us l’avancem perquè us prepareu!- serà recuperar una antiga tradició com és la
gimcana gegantera.
Esperem que ens acompanyeu en les nostres activitats, i
al mateix temps aprofitem per
convidar-vos a formar part de la
nostra gran família. Junts
podrem gaudir dels nostres
gegants acompanyant-los en
els seus viatges.
Salut i fal·lera gegantera!
Mia Molist
Cap de la Colla de
Geganters i Grallers de Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons
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CAN FIL
Celebrem 50 anys
de la botiga nova

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

Ausa
gel s.l.
Aliments congelats
Especialitats:
ENTREPANS
TAPES VARIADES
Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta
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Distribuïdors de:

-

Gelats
Congelats
Postres
Marisc viu

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

Instruments
de la cobla

Fiscorn

Aplec de Puig-l’agulla
Desprès de suspendre l’Aplec de Puig-l’agulla de l’any passat a
causa del mal temps, aquest any el vam poder celebrar tot i ploure durant gran part de la jornada. Al matí mossèn Jaume va oficiar
la missa cantada per la Coral Cants i Rialles i seguidament, entre
clarianes de núvols i plugims la cobla Baix Llobregat va interpretar
les sardanes previstes. Tot i així vam haver d’acabar la sessió matinal abans d’hora. A la tarda amb la mateixa tònica de temps i la
mateixa cobla es va poder fer la ballada de sardanes amb algunes
parades que vam aprofitar per fer les tradicionals rifes de pernils,
ous i cava. Des de aquestes línies volem donar les gràcies al centenar de persones que, tant al matí com a la tarda, van assistir-hi.

Programació Sardanista d’Estiu
DIA
Ds 19 juliol
Ds 26 juliol
Ds 2 agost
Ds 9 agost
Dj 15 agost
Ds 23 agost

LLOC
Pl. Catalunya
Set Fonts
Pl. Catalunya
Pl. Catalunya
Vilalleons
Havaneres
Pl. Catalunya

HORA
10 nit
5 tarda
10 nit
10 nit
5 tarda
7 tarda
10 nit

COBLA
La Flama de Farners
Amoga
Sabadell
Lluïsos
Jovenívola d’Agramunt
Grup Norai
Baix Llobregat
(Concurs de colles
improvisades)

Audició-castanyada al pavelló
el dia de la consulta
Aquest any la castanyada-sardanista que habitualment fem al
pavelló, tindrà una significació especial atès la coincidència de
data amb la consulta per la Independència de Catalunya del 9 de
novembre. Per aquest motiu volem fer una gran castanyada popular oberta a tothom i totalment gratuïta. Amb la participació de tots
aconseguirem fer una de les castanyades més grans d’Osona.
L’acte el clourem amb l’himne nacional de Catalunya, els
Segadors, interpretat per la cobla Ciutat de Girona. Després de
l’estiu anirem promocionant aquest esdeveniment que estem
segurs serà del vostre agrat.
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Agrupació Sardanistata

El fiscorn pertany a la
família dels saxhorns, que
va inventar Adolph Sax al
segle XIX, també anomentats fliscorns, bugles
o flugelhorns. Aquesta
família d’instruments de
metall es diferencia de les
trompetes o trombons en
què la tuberia és cònica
(es va eixamplant) enlloc
de cilíndrica, cosa que li
dóna una textura sonora
molt diferent.
També es diferencia en
la ‘màquina’, ja que enlloc
de pistons hi ha un mecanisme de vàlvules que
funciona de manera similar a les dels motors (però
a mà, òbviament…)
A la cobla els fiscorns
tenen per una banda un
paper rítmic i harmònic, i
per l’altra passatges
solistes (normalment fent
duo amb la tenora).
També se’ls hi sol encomanar passatges de transició i el seu paper és
fonamental a l’hora de
donar personalitat al so
de la formació.

Aplec Comarcal d’Osona
El dia 6 de juliol es fa ver el 7è
Aplec Comarcal d’Osona que
enguany va desplaçar a Sant
Martí de Centelles i va tenir
com a protagonistes les cobles
Ciutat de Girona, Jovenívola de
Sabadell i la Principal de
Llobregat.
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Abaraka bake
El llibre i els projectes
d’Abaraka bake
En l’anterior revista Vilatorta
us explicàvem que havíem
publicat el llibre Contes i
colors de Gàmbia en motiu
dels 5 anys de la nostra associació. Ara us volem donar les
gràcies per la gran acollida
que ha tingut i sabem del cert
que és a moltes cases de
Sant Julià. Amb els 200 llibres
venuts fins ara ja hem pogut
cobrir les despeses d’edició i,
d’ara en endavant, els que
venguem seran beneficis per
invertir en els nostres projectes. Si encara no el teniu el
podeu trobar a la pastisseria
Crossandra.
I tenim nous projectes per
portar a terme tant a Jali com
a Sant Julià. Pel que fa a Jali
el més imminent és la construcció d’un petit edifici on les
dones puguin pintar els
bàtiks. Aquest projecte va
enllaçat amb el de costura on
les dones confeccionen peces
de roba i ara, en un espai ben
acondicionat, les podran pintar i decorar al seu gust tal i
com es pot veure a la foto.
També, i com a conseqüència
del llibre, hem iniciat contac-

tes per portar un professor
d’art a l’escola on ensenyaria
a nenes i a nens dibuix i pintura. Potser el proper llibre
d’Abaraka Bake serà de pintures de nens i nenes de Jali!
Pel que fa a Sant Julià us
volem recordar que estigueu
pendents dels actes de la
Festa Major ja que tornarem a
organitzar els tastets del món
on diversos vilatortins ens
delecten amb els seus plats
d’origen. La novetat d’aquest
any serà l’estalvi de deixalla

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

tot comprant, per tant sols 1
euro, el plat reutilitzable
d’Abaraka Bake. Us esperem
als tastets!
Tota la informació de l’associació es pot trobar al blog:
http://abarakabake.blogspot.com.es/
Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta – Jali
(abarakabake@gmail.com).
Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta – Jali
(abarakabake@gmail.com).

Carrer de Santiago Ramon i Cajal, 50
Pol. Ind. Mas d’en Prat (Darrere el Decathlon)
Tel. 93 886 97 51 VIC
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Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 812 23 15

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

El diumenge dia 8 de juny, la
Societat Ocellaire de Sant
Julià de Vilatorta va celebrar
el 155è Concurs d’ocells sota
els plàtans del passeig de
mossèn Cinto Verdaguer. La
jornada va començar amb l’acompanyament de xocolata i

coca per a tots els participants del poble i comarca i
públic en general. En total s’hi
presentaren 407 ocells -78
pinsans, 95 passerells, 108
verdums i 126 caderneres- Els
sis primers classificats de
cada espècie s’endugueren 4

Coral Cants i Rialles

Per segon any consecutiu el
mal temps no va acompanyar
l’Aplec de Puig-l’agulla, del
dilluns de Pasqua, dia 21 d’abril, que organitza l’Agrupació
Sardanista. Després de cantar
l’ofici, dins del santuari, vam
haver de suspendre la nostra
actuació a fora la plaça, a
causa de la pluja. Esperem i

desitgem que l’any vinent
puguem fer-ho.
El dia 20 d’abril i amb
motiu de la celebració de la
Pasqua, vàrem cantar la
missa solemne a la parròquia
de Sant Julià. Al final de l’ofici ens afegírem amb els cants
de les Caramelles de Roser i
la Coral Infantil de L’escola de

llonganisses cadascú ,del 7è
al 12è classificat 3 llonganisses, i els ocells que puntuaren
10 senyals, un fuet.
Anys enrere els premiats
eren obsequiats amb trofeus i
més enrere encara, amb flors
de plàstic.

Música per cantar el “Som
vilatortins”, com a cloenda de
la jornada pasqual. El dia 27
d’abril participàrem en el 37è
Aplec Caramellaire del nostre
poble. Interpre-tàrem quatre
cançons del nostre repertori i
aprofitàrem l’ocasió de felicitar
a les Montserrats amb algunes
estrofes del Virolai, ja que la
jornada coincidia amb el dia
de Mare de Déu de Mont-serrat. Finalment, el 15 de juny
passat la nostra coral va participar en la festa de l’Homenatge a Vellesa amb el cant de
la missa que es va celebrar a
la parròquia.
Aquesta primavera també
hem anat a la veïna població
de Folgueroles per col·laborar
en un acte per a recaptar fons
per les malalties de càncer de
mama. La nostra actuació va
consistir a participar en un
petit concert on oferírem
diverses cançons del nostre
repertori.
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PINTOR

FRANKFURT
SANT JULIÀ

Aplicació de tot tipus
de productes decoratius
visiteu

www.solapintors.com
659 13 43 29
93 888 71 35

Avinguda Sant Jordi, 19
Tel. 93 888 76 27
SANT JULIÀ DE VILATORTA

.Cornellas
Treballs de Paleta
Sant Julià de Vilatorta
669 86 57 86 - 93 888 70 50

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

PORC NATURAL!
Engreixat a la nostra granja amb
pinso natural i sense antibiòtic
Criança i elaboració pròpia
– porc, vedella, xai, cabrit, pollastre, conill…
– embotits, curats i cuits de tot tipus
– preparats càrnics a punt de coure
– plats preparats
– congelats…
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Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92

Com tots ja sabeu el passat 13 de juny es va celebrar l’assemblea general
ordinària de la nostra
associació, que ja va
estar presidida i dirigida
per la nova junta. Josep
M. Molist com a president, Josep M. Galobardes com a secretari, Pere
Sala com a tresorer, Jordi
Jené i Àlex Barra com a
vocals.
L’assemblea va ser
molt tranquil·la i no es van
tocar temes transcendentals. Es va poder comprovar el bon ofici de la nova
junta que per començar
va notificar que la salut de
l’Associació és bona i, tal
com es va comprometre
la junta anterior, no es
passarà rebut per les
defuncions quan hi hagi
tresoreria, com així s’ha
fet en la darrera defunció
-la de l’Agustí Puigdesens Bau- que no es va
posar el rebut en cobrament.
La junta es va comprometre a treballar per tal de
garantir el bon funcionament de la nostra Associació i aconseguir el
màxim nombre de nous
associats. També es va
demanar la col·laboració
de tots els associats per
garantir l’èxit en aquest
objectiu.
Tothom va sortir de
l’assemblea amb la sensació que aquesta junta
també ho farà tan bé com
les anteriors.

L’Associació Esportiva Diedre i Terra de Tupinots organitzen,
conjuntament, el proper dia 14 de setembre la 3a Cursa de
Muntanya Cau de Guilles d’uns 25 km de recorregut amb un
desnivell aproximat de 1000 m+, es durà a terme dins del parc
natural de les Guilleries-Savassona amb sortida i arribada al
pavelló municipal d'Esports de Sant Julià de Vilatorta.
El recorregut curt de 11 km i uns 450 m+ de desnivell aproximat, és obert a tothom i reservat especialment als menors de 18
anys, que tindran categoria pròpia.
El recorregut de la 3a Cursa de Cau Guilles passarà per la
Teuleria, coll de Palomeres, sot de l'Infern, les Casasses,
l'Espluga Vella, cova de les Monges, baga de can Puig, can
Morgades, Castell Bernat, cingles de Vilanova, Salt de la
Minyona, Collsameda, Sant Llorenç, gorg de Llitons, can
Barretina, bac d'en Camps i Sant Julià.
El recorregut curt seguirà el mateix trajecte que al llarg, fins a
les Cassasses i d’aquí es pujarà cap a Sant Llorenç per enllaçar
amb la part final del recorregut llarg.
El punt més alt serà el Salt de la Minyona amb 858 m i el punt
mes baix la població de Sant Julià amb 600 m.
La sortida de la cursa de 25 km es donarà a les 8 del matí i la
d’11 km mitja hora més tard.
Aquest any, com a novetat més destacada, organitzarem
diferents curses de muntanya infantils pensades per als nens i
per a les nenes a partir de 4 anys i fins a 13 anys.
Podeu trobar tota la informació i inscripcions de la cursa a
www.diedre.cat
Us hi esperem a tots per gaudir d’una gran matinal d’esport
a la natura!

entitats/esports

Associació
Familiar de
Sant Julià
de Vilatorta

3a Cursa de muntanya
Cau de Guilles
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Club de Futbol
Sant Julià
Sens cap mena de dubte, en línies generals,
aquesta ha estat una molt bona temporada per
als equips del CF Sant Julià. Tant els equips del
futbol base com els equips sènior han fet bones
campanyes i han estat capaços d’aconseguir
uns resultats més que notables. Des del club
hem seguit treballant per inculcar valors com la
companyonia, l’esforç i el treball en equip als
nostres jugadors i, sens cap mena de dubte, ells
han respost a les expectatives.

FUTBOL BASE
Iniciació
Aquesta temporada, l’equip d’Iniciació no ha disputat cap competició però si que ha treballat els
aspectes tècnics i tàctics d’aquest esport als
entrenaments. Fins i tot, algun dels seus jugadors, ha reforçat el Prebenjamí en alguna ocasió.

Prebenjamí
La temporada del Prebenjamí ha estat espectacular. Després d’haver estat ascendit de grup a
mitja lliga pels seus bons resultats, ha donat la
talla amb escreix al nou grup i ha aconseguit el
tercer lloc al Torneig de l’Amistat de Roda.

Benjamí
El Benjamí s’ha mostrat molt regular al llarg de
tota la temporada. L’equip ha aconseguit una
meritòria quarta posició al grup B de la seva
categoria i ens ha regalat estones de molt bon
futbol. L’equip va guanyar també la final de consolació del Torneig de Gurb després de fer un
gran paper a la fase classificatòria.

Aleví blau
L’equip ha aconseguit una meritòria cinquena
posició a la taula classificatòria tot demostrant
que ha rendit a un gran nivell i fent estones de
bon futbol. L’equip ha participat també al Torneig
de l’Amistat de Roda.

Cadet
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El Cadet, per la seva banda, ha aconseguit la 8a
posició després de perdre forces al tram final de
la competició. En qualsevol cas, l’equip ha
demostrat que pot rendir a un gran nivell i practicar un bon futbol.

Aleví groc
L’Aleví Groc ha estat capaç de tancar un final de
temporada espectacular amb nombroses victòries consecutives que l’han portat a l’11è lloc de
la classificació quan fa pocs mesos ocupava la
darrera posició a la taula. L’equip ha anat de
menys a més i ha aconseguit meritoris resultats
davant rivals de la part alta de la classificació.

Infantil
Un Infantil amb una plantilla molt curta, que va
encapçalar la classificació durant moltes jornades, ha aconseguit acabar la lliga en tercera posició, demostrant que amb esforç tot és possible. El
partit contra el Manlleu a casa (en què els rivals es
van presentar amb diversos jugadors de preferent) va marcar un abans i un després en la sort de
l’equip vilatortí.

Juvenil A
El Juvenil A s’ha proclamat campió de lliga amb
quatre punts de diferència sobre el segon classificat. L’equip s’ha mostrat superior als seus rivals
de grup i ha encapçalat la taula classificatòria la
major part de la lliga. Aquesta victòria ha concedit
a l’equip l’ascens a Primera Divisió.

Juvenil B
La temporada no ha estat fàcil per al Juvenil B. Tot i
així, amb treball i dedicació ha aconseguit la 9a posició del seu grup, demostrant que si es vol, es pot.

Cadet Juvenil
Femení
Volem destacar l’esforç i la dedicació del CadetJuvenil Femení que, tot i acabar la lliga a la darrera posició no ha defallit en cap moment intentant
donar el màxim a cada partit.

EQUIPS SÈNIOR
Aficionat
Temporada difícil per a l’aficionat del CF Sant
Julià. Tot i acabar el campionat de lliga en darrera
posició, l’equip s’ha mostrat voluntariós i amb
ganes de donar el màxim a cada partit.

4a Catalana A
El 4a Catalana B, s’ha mantingut durant tota la
temporada a la zona còmoda de la classificació.
L’equip ha portat a terme una temporada molt
correcta i ha aconseguit la 7a posició del grup 4.

esports

Roger Puigbò guanya el
Campionat d’Espanya
d’atletisme paralímpic
L’atleta vilatortí Roger Puigbò, del Club
Atlètic Vic, va guanyar, el cap de setmana
del 21 i 22 de juny, el Campionat d’Espanya
d’atletisme adaptat per a persones amb
discapacitat física. La prova es va disputar
a Avilés (Astúries) en el marc del Campionat
d'Espanya de clubs paralímpics, i va comptar amb poca participació d’esportistes de
la FCEDF, la Federació Catalana de Persones amb Discapacitat Física.
Puigbò va guanyar el títol en dues modalitats: la de 800 metres, amb un temps
de 1:42:76, i la de 1.500, amb un temps de
3:17.10. També va aconseguir el segon lloc
als 5.000 metres (11:18:41).
En Roger va obtenir per segona vegada
la marca mínima que exigeixen el Comitè
Paralímpic Espanyol i la Federació Espanyola per participar al Campionat d’Europa IPC. Aquest campionat se celebrarà
del 18 al 23 d’agost a la ciutat de Swansea,
Gales, a Gran Bretanya.

4a Catalana B
Cal destacar l’excel·lent paper portat a terme pel
4a Catalana B que, després d’un campionat de
lliga molt regular, ha jugat la promoció d’ascens a
3a Catalana contra el FC Joananec. El resultat no
ha estat l’esperat ja que després d’un partit d’anada en què va aconseguir un avantatge de dos
gols, va veure com el Joanenc li guanyava l’eliminatòria en el partit de tornada. Tot i així el rendiment de l’equip ha estat espectacular.

Sènior Femení 1a Divisió
Després d’un inici de lliga complicat, el Sènior
Femení ha demostrat que és un equip capaç de
fer front a qualsevol tipus d’adversitat. L’equip ha
fet una gran segona volta tot enfilant-se fins la 13a
posició de la taula i certificat la seva permanència
a la categoria en el darrer partit de lliga en la seva
visita a Lloret.
Ara, acabada la temporada, només resta donar
les gràcies als coordinadors del futbol base, als
jugadors, als entrenadors, als delegats, als pares
i a les mares i als patrocinadors per haver posat el
seu granet de sorra a l’hora d’aconseguir aquests
resultats i, més important encara, per haver permès que el CF Sant Julià, un any més, pogués
portar els colors del nostra poble arreu de la geografia catalana amb el cap ben alt.
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30è Torneig de bàsquet de Sant Julià
Ja tornem a tenir ben a prop el
Torneig de Bàsquet de Sant
Julià. I aquesta vegada serà
sonat, perquè arribem al 30.
El 30è Torneig BBVA de
Bàsquet tindrà importants novetats. La més destacable és el
canvi de dates. Enguany no es
disputarà l’últim cap de setmana
d‘agost, sinó el primer de
setembre. D’aquesta manera
esperem que equips que altres
anys no hi podien participar ja
que no s’havien retrobat després de les vacances, ara sí que
ho puguin fer. Les inscripcions ja
estan obertes. Teniu temps fins
el 20 de juliol.
Gaudirem de les clàssiques
activitats complementàries al
Torneig, tant de bàsquet com
lúdiques. I repetirem l’activitat
que vam iniciar l’any passat “Fes
la teva cistella” pel recapte solidari d’aliments.
Anoteu-vos les dates: 5, 6 i 7
de setembre. Com sempre, us
convidem a participar en el
Torneig de la manera que us vingui més de gust: jugant, com a
espectador o, des de dins, com
a voluntari, contactant amb en
Pere Coma, pere@catcomagrup.com (608 94 88 77). La llista de voluntaris es tancarà el 30
de juliol.
Ens retrobem al setembre!
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Joan Aragó
Cap de Premsa
Torneig BBVA de Bàsquet
de Sant Julià de Vilatorta
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Club de Patinatge Artístic
El patinatge artístic és un esport molt atractiu per a majoritàriament nenes, l’objectiu
del qual és barrejar els moviments de dansa
juntament amb la sincronització del moviment dels peus i on es busca una combinació perfecta tant a nivell individual com de
grup. En el patinatge hi trobem una àmplia
varietat de moviments, com són els salts,
cabrioles, figures, etc. difícils de realitzar i
que com en tots els esports requereixen
molta pràctica i persistència! També el vestuari i el maquillatge formen una part important en cada una de les actuacions.
El Club de Patinatge Artístic CPA de Sant
Julià, el 5 d’abril passat vàrem anar, pel
Mercat del Ram, al pavelló de la Plana de
Vic, on van actuar les tres categories (petites, mitjanes i grans). Totes les patinadores
portaven un mallot amb unes ales de papallona d’acord amb cada vestuari i també una
papallona pintada a la cara, donant al conjunt un toc molt vistós i elegant.
El 12 de juliol dins els actes de la Festa
Major del poble, el CPA de Sant Julià ha
organitzat el seu Tercer Festival, entrenades
per la Judit Batriu i amb el suport de Mireia
García i d’Irene Vilaró amb un gran èxit de
participació: aproximadament amb uns sis
clubs d’arreu de la comarca.
Finalment, des de la junta de CPA de
Sant Julià, hem de comentar-vos que es
començarà la cinquena temporada per al
curs 2014-2015 i, si voleu venir a provar-ho,
us esperem a principis de setembre a partir
d’un quart de sis de la tarda els dijous i els
divendres al pavelló de Sant Julià de
Vilatorta. Convé recordar-vos, a més, que ho
podeu provar tot el mes de setembre de
forma gratuïta sense cap compromís. Us hi
esperem!
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Actualitat Club Ciclista Calma

10a BTT Les Guilleries
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El 4 de maig passat el Club
Ciclista Calma va organitzar
la BTT Les Guilleries, que
enguany ha arribat a la 10a
edició. Assolir aquest fita i
amb una participació que es
va incrementant al llarg dels
anys és un fet que ens ha
donat molta satisfacció.
Com ja saben els participants que són fidels a la BTT
Les Guilleries, un dels atractius i que ens diferencia respecte d’altres que es fan, és
el marc incomparable de les
Guilleries, també és un factor
destacat comptar amb persones que coneixen molt bé el
terreny i que el segueixen i
ressegueixen fins a trobar el
traçat adient i que no es repeteixi respecte d’altres edicions. L’ànima de tot això no
és altra que en Toni Pérez,
amant de la bicicleta i que es
desviu per tal que es disfruti
d’un traçat apte per a tots els
nivells dels participants.
Aquest any es va passar
pels municipis de Sant Julià,
Espinelves, Viladrau i Sant

Sadurní amb recorreguts de
32 i 46 km que van donar per
a tot, camins, pujades llargues
com la de Coll del Buc, algun
tram de carretera per poder
enllaçar i una zona ideal a
Bojons per fer l’esmorzar.
Pel que fa a participants
que van sortit a fer la cursa al
final van ser 245, l’origen de
tots és divers i aquí teniu la
distribució segons les comarques: Osona 162, el Barcelonès 18, el Vallès Oriental 15,
el Bages 15, el Maresme 9, el
Vallès Occidental 6, la Selva 6,
el Baix Llobregat 4, el Ripollès
2, el Gironès 2, el Berguedà,
2, l’Anoia 2, el Lluçanès 2, el
Baix Empordà 1.
La marxa es va iniciar pels
vols de les 8:40, més o menys
com estava previst i els primers participants passaven
per Coll del Buc ¾ d’hora més
tard, un bon ritme tenint en
compte el tram de pujada que
hi ha fins aquell punt. A partir
d’aquests la resta de participants, cadascú al seu ritme
van anar arribant en aquest

punt on hi havia els desviament entre els traçats del
recorregut llarg i curt. La
marxa no és cap competició,
però com l’any anterior, es va
fer un cronometratge gràcies
al xip que incorpora el dorsal i
l’equip de cronometratge de
MY LIFE TIME CHRONO. Els
temps que es van publicar a la
web no tenen més valor que
cadascú sàpiga quan temps
va tardar, no es pot comparar
amb el temps d’una altra edició ja que el traçat es diferent
i amb més o menys kms.
La marxa es va desenvolupar sense incidents, per tant
l’equip sanitari no va haver
d’intervenir tret d’alguna rascada. Sí que algú va tenir avaria mecànica i no va poder
acabar la marxa i l’organització els va traslladar al punt
d’arribada.
A tots als participants, a
part de l’avituallament en
diferents punts del recorregut
i l’esmorzar de Bojons, van ser
obsequiats amb una samarreta i un buff commemoratiu de
la 10a edició.
El Club Ciclista Calma va
voler fer quelcom especial pel
fet de ser la desena BTT i es
va entregar a cada un dels
participants un diploma acreditatiu de la seva participació
amb la particularitat que
incorpora una foto seva en un
lloc del recorregut així com el
seu nom i el temps que ha tardat a fer-la. Això ha estat possible per la col·laboració de
fotògrafs de esportfoto que es
van desplaçar fins a Sant
Julià, de la Núria Bosch que
ha dissenyat el diploma i que
ha fet també el reportatge
fotogràfic i el cronometratge
esmentat anteriorment.
Aquest diploma, imprès
amb paper fotogràfic, es va
enviar per correu ja que era
impossible tenir-lo al final de
la marxa.
També i com a record d’aquesta edició, el Club va
encarregar un reportatge amb

Festa Major
Com en anys anteriors el Club
Ciclista Calma també participarà en els actes de la festa
major, aquest any de forma
més modesta ja que no ha
estat possible organitzar una
cursa ciclista per aquestes
dates per qüestions de calendari.
Gimcana per als petits.
Com sempre la farem a la
plaça Catalunya. És una activitat pensada per als més petits,
amb bicis de tota mena, amb
rodetes, sense pedals, amb
pedals.
Pedalada popular pels voltants de Sant Julià. Farem un
recorregut apte per a tothom,
nens, nenes, pares, mares,
avis i àvies. A l’arribada al parc
de les Set Fonts refresc i una
mica de pica pica per recuperar forces.
Recomanable portar una bici
del tipus btt.
Les dues activitats es faran
en la data i hora que s’indiqui
en el programa de la festa
major.
Podeu trobar tota la informació del club a la web
www.cccalma.cat
Bona Festa Major a tothom!

Sant Julià acull la quinzena
Copa Osona de Trial en bicicleta
El diumenge 4 de maig es va
celebrar a Sant Julià la
penúltima prova de la 15a
edició de la Copa Osona de
Trial. La competició va tenir
un alt grau de participació
amb 160 corredors inscrits,
26 més que en l’anterior edició. Una part de les zones es
van ubicar a l’entorn de
l’Ermita de Sant Roc i la
resta es trobaven en el pedregós bosc de l’Albereda.
Va ser un competició molt
igualada on les principals dificultats van ser els forts pendents
de terra amb arrels i els blocs de pedra.
El trial, organitzat per Trialsport, no va tenir cap incident
important i ja es van conèixer els primers guanyadors matemàtics de la Copa Osona de trial; Carla Caballé en Elit femení, Marc Seuba en Cadet, Toni Guillén en Infantil, Poldo Sillué
en Pre Benjamí i Pol Cubinsà en Open blau. Rafa Tibau va ser
el guanyador de la prova en la màxima categoria en Elit masculí. El de Caldes de Montbui va rodar gairebé perfecte amb
només 1 punt de penalització. En Elit femení la guanyadora
destacada va ser Carla Caballé amb 15 punts de penalització,
35 punts menys que la seva única rival Alba Hidalgo. La última prova del campionat es va celebrar el 22 de juny a
Calldetenes.

esports

video que recull tots els preparatius a primera hora, els
ciclistes en diversos punts de
la marxa, l’arribada i entrevistes amb diversos participants.
Aquest video es pot veure des
de l’enllaç que trobareu a la
nostra web o bé cercant en el
youtube BTT les Guilleries.
Des d’aquí volem donar les
gràcies a les cases comercials
que van col·laborar amb obsequis o bé en metàl·lic i a les
persones que han participat
en l’organització d’aquesta
marxa en els controls, l’avituallament, la sortida i l’arribada.
Una menció especial per l’ajuntament de Sant Julià que
ens cedeix material i la utilització de l’espai i les installacions del pavelló.

Laia Andreu campiona d’Espanya
de curses de muntanya
El diumenge 1 de juny passat,
la vilalleonenca Laia Andreu es
va proclamar campiona de
curses de muntanya de Espanya a Izaba –Navarra- on es va
celebrar la carrera de muntanya Camille Extrem, de 31,6
km i un desnivell positiu de
2.044 metres.
En aquesta temporada
2014 Laia Andreu ha obtingut
resultats destacats en diverses
modalitats com ara ser campiona d’Europa de raquetes de
neu, i una 4a posició en la seva primera marató d’asfalt, la
Zurich Marató de Barcelona 2014. Recentment s’ha proclamat campiona de Catalunya de carreres de muntanya. La
seva primera ultra va ser “Cavalls de vent” el 2012, que era
puntuable per a la copa del món. La Laia té previst participar
en el proper campionat del món de Chamonix.
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Escola de Música
La meva filla fa música a Sant Julià de Vilatorta
Avui és dijous, un dia com qualsevol altre, però l’Alba es lleva
una mica més trista que els
altres dies. I què té avui de diferent que ahir o que demà?
Doncs, que avui hi ha extraescolar de música i s’acaba el curs:
l’Alba farà la darrera classe de
piano amb la Gemma i la darrera
de cant coral amb la Mònica.
Està contenta perquè arriba
l’estiu, la piscina, els jocs, llevar-se tard, però està trista
perquè fins al setembre que no
podrà tornar a les aules de
música com va fent tot el curs
cada dijous.
I és que a música s’ho
passa d’allò més bé: “que bé,
avui és el meu dia preferit” em
diu l’Alba cada dijous al matí.
I és que cada dijous a la
tarda, sortint de l’escola, es
troba amb els amics i les amigues, alguns que ja veu cada
dia perquè van a la mateixa
escola que ella, i els altres que
van al Bellpuig, i que només
veu els dies de música o de
troballes casuals pel poble.
A mi m’agrada que faci
música, però m’agrada sobretot que la faci a Sant Julià, a
les aules del Bellpuig. I per
molts motius, un perquè així es
relaciona amb diferents nens i
nenes del poble i l’altre per la
proximitat, per no haver de
córrer amunt i avall, i això és
un descans pels pares.
A més ho gaudeix: a cant
coral és un divertimento, que si
hem fet una cançó amb
anglès, que si fem l’escala
musical amb les mans, que si
avui hem après a respirar per
cantar millor... I llavors, per
ensenyar-nos com ho fan de
bé, organitzen una cantata al
teatre, a l’Atlàntida, amb un
munt de nens més de les diferents escoles de música de
l’EMVIC. I quan va acabar, els
familiars que no sortien plorant

de l’emoció ho fèiem amb els
ulls vermells d’haver-ho fet. Un
gran esdeveniment, una festa
que ni els nens i els pares oblidarem mai.
I la classe de piano, el
motor de l’Alba, la motivació
que té per ensenyar-li a la
Gemma les cançons que ha
treballat durant tota la setmana, algunes que li costen, que
fan que els dits s’entrebanquin
i que requereixen un esforç, i
d’altres que estan “xupades”,
com diu ella.
I jo també ho trobaré a faltar: els petits vint minuts de
cada migdia sentint sonar el
piano, sentint com surten
notes sense musicalitat els
divendres, l’endemà que la
professora li dóna les noves
cançons per aprendre pel proper dijous, i sentint com, de
mica en mica, va sortint la
cançó, fins que arriba el dijous
al migdia, i vet aquí, que ja la
té, orgullosa i contenta de
tocar-li a la Gemma.
I tot i que continuarà tocant
tot l’estiu, ja no serà el mateix.
Tindrà un munt de cançons per
anar practicant, però ja no tindrà la fita del dijous. Ni la fita
de l’audició. Ahir va fer la de
final de curs. L’audició és el dia
en què els alumnes ensenyen a
pares, avis, tiets i amics allò
que han treballat tot el semestre, en fan una per Nadal i una
a final de curs. I per fer-ho més
lluït anem a l’Atlàntida, en una
de les aules de l’escola de
música, l’EMVIC.
I hi toquen els alumnes que
fan instrument de Folgueroles i

de Sant Julià. I l’Alba ho fa en
un piano de cua, i, malgrat que
tinc les cançons molt i molt
sentides de casa, de com
l’Alba les assaja cada dia, ahir
sonaven diferent, millor, amb
més emoció, amb orgull, perquè cada any ho fa millor.
L’Alba millorarà, curs rere
curs, fins que arribarà el dia
que haurà d’escollir quins estudis fer, a què voldrà dedicar el
seu futur. I potser elegirà estudiar la carrera de pianista, o
potser no tornarà a fer música
mai més. Potser elegirà una
altra professió, mestra o bomber, però els anys de música
que hagi fet li hauran servit per
saber llegir una partitura, per
tocar una cançó al piano en
una festa amb els amics o per
Nadal, per entendre una mica
més la música, i sobretot per
créixer, per aprendre a fer-se
gran amb el sentiment que
desperta la música.
I tot ho haurà fet a Sant Julià
de Vilatorta, al seu poble.
Que aquestes línies serveixen per agrair a tots els que fan
possible que hi hagi una estupenda escola de música a Sant
Julià: a l’Ajuntament, per la
seva necessària aportació econòmica i per la cessió de l’escola Bellpuig per poder fer les
classes, a l’EMVIC, per cedir
tota la seva experiència, i a tots
els professors per la seva dedicació i paciència, i en especial
al Marcel·lí Druguet, responsable de l’escola, per la seva gran
tasca de fa ja tants anys.
Isabel Valls
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Llar d’infants
Patuleia
Ens embrutem!
Hola, vilatortins i vilatortines,
aquest trimestre us volem parlar d’uns tipus d’activitats que
duem a terme a la Patuleia,
des de la classe dels Estels
(P0) fins a la classe dels Sols
(P2).
Tot seguint la nostra filosofia
d’escola, podem afirmar que
embrutar-se és part del joc i,
per tant, de l’aprenentatge lliure dels nens i nenes. Jugar i
experimentar amb aigua, sorra,
farina, xocolata, pa ratllat,
gelatina... a casa, moltes vegades, no es pot realitzar, però
a la llar d’infants tot és possible!
I per què és tan important
l’exploració, l’experimentació,
el joc lliure...?
Des del seu naixement, l’infant posseeix un excel·lent
mitjà per entrar en contacte en
el món en el qual habita: els
sentits. Els òrgans sensorials
es desperten i entren en joc
des del primer moment. A través dels òrgans sensorials,
l’olfacte, el gust, el tacte la
vista i l’oïda, capta i rep multitud de sensacions i percepcions, útils per anar descodificant i interpretant informació
de forma significativa, per així,
establir coneixement per aproximar-se i adaptar-se al
món que l’envolta.
Des de la Patuleia dissenyem i organitzem propostes didàctiques que parteixen
d’una vessant lúdica i lliure,
amb l’objectiu que els infants, experimentin i manipulin tot gaudint, que realitzin,
comprovin i busquin respostes del que passa al seu
entorn, i si per fer tot això

s’han d’embrutar, endavant,
després del joc es canvia la
roba i llestos!
Amb tot això dit, doncs,
trobem imprescindible que la
roba i el calçat que portin a
l’escola ha de poder embrutar-se, ha de ser roba còmoda

perquè que puguin moure’s
amb llibertat i facilitar-los la
seva autonomia. Ha de ser, en
definitiva, roba d’esport, apta
per jugar, gaudir i ser nens i
nenes.
Bon estiu a tothom! Ens
retrobem el dia 1 de setembre!
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Escola Bellpuig
El nostre pas
per l’escola
Som els alumnes de 6è que
finalitzem una etapa dels nostres estudis i iniciarem una
nova aventura vital.
En Bilal, la Cora, la Marta,
les dues Maries, la Judith, en
David, en Martí i la Sara, en
Lluc, l’Arola i l’Eric, l’Alba, en
Venceslau i la Mar, la Queralt,
en Nil, l’Andrea, la Bruna i en
Sergi, que aquest any acabem
el nostre pas per l’escola.
Alguns hem crescut aquí des
de ben petits, altres han vingut
més tard però tots hem format
part d’aquest grup que ara li
toca marxar. Per això volem
expressar amb quatre ratlles
els nostres records més vius
d’aquests anys a l’escola.
Aquí hi hem passat molts
bons moments, i aquests en són
alguns dels més significatius:
A P3 jugàvem amb sorra i
ens disfressàvem de dàlmates.
A P4 teníem capgrossos a la
classe i jugàvem a pares i
mares.
A P5 vam anar de colònies i
ens ho vam passar molt bé.
A 1r ens deien la classe dels
“pupes” perquè sempre ens
fèiem mal.
A 2n vam anar a Marineland
perquè érem la classe dels
dofins. Hi va haver un accident
a la carretera i no podíem tornar a l’escola.
A 3r fèiem col·leccions de
cromos, i vam quedar finalistes
d’un premi literari.
A 4t per carnaval vam anar
difressats de porros, i també
vam guanyar un premi literari.
A 5è erem la classe dels lloros, serà perquè no callàvem
mai.
A 6è hem fet la sortida de
final de curs a PortAventura.
Totes aquestes petites coses
ens han fet créixer, hem plorat,
hem rigut, hem saltat, hem

cantat, hem ballat, hem jugat,
hem gaudit de cada moment...
El temps ha passat volant i ja
és hora de marxar. No tenim
prou paraules per expressar el
que sentim per aquesta escola,
hem après a superar alguns

obstacles de la vida, hem crescut amb valors i hem fet molt
bones amistats.
Mai ens n’oblidarem!
Promoció de sisè 2013-2014
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AMPA Bellpuig
Ens acomiadem d’aquest curs
amb un somriure a la cara. Per
les activitats que es van dur a
terme aquest trimestre, les
Colònies de Can Pic, que van
anar molt bé, i per la festa de fi
curs. Que com a metàfora dels
temps que estem vivint, davant
de l’aiguat que queia al pati,
mestres i pares es van reinventar
i formant una cadena de cadires
es va poder realitzar al gimnàs
amb tota normalitat i alegria, i
després es va poder fer la botifarrada com ja és tradició! Des
d’aquí us volem felicitar per l’espectacle, us supereu any rere
any!
L’AMPA tornarà al setembre
amb renovades energies i amb
noves propostes per oferir-vos.
Que gaudiu d’un bon estiu i
d’una bona Festa Major!

El Consell Escolar
Municipal i les xerrades
per pares
A les darreres sessions del Consell Escolar Municipal
(CEM) s’ha valorat el resultat obtingut a les convocatòries
de xerrades per pares que han fet les escoles, AMPES i
Ajuntament durant el curs escolar. Exceptuant la que es va
convocar a la llar d’infants Patuleia, on hi van participar
unes 40 persones, a la resta de xerrades l’assistència ha
estat realment migrada. Davant d’això s’ha decidit que a
partir d’ara serà únicament el CEM (recordeu que està
integrat per representants de les tres escoles del poble
més l’escola de música, les quatre AMPES i l’Ajuntament)
qui coordini i organitzi aquestes xerrades de formació
adreçades als pares. D’aquesta manera es redueix l’oferta, es pensa el tema que més pot interessar als pares, i es
buscarà un ponent i una metodologia que siguin motivadors per aconseguir el màxim d’assistència. Ja sabeu que
si teniu alguna demanda o proposta referent a aquestes
xerrades us podeu posar en contacte amb les escoles o
les AMPES. Al CEM s’han coordinat i valorat també les
activitats a les que han participat les escoles: Fira del Tupí,
festa de Carnestoltes, activitats del programa Viu el Parc
(organitzades pel Consorci de l’Espai Natural GuilleriesSavassona) i la cantada Cantem Junts!, entre altres. Sobre
la matrícula i les vacants que hi ha a les escoles de cara al
curs vinent, s’ha observat una disminució en la natalitat al
nostre poble.

Patuleia
i Bellpuig visiten
l'Ajuntament
Vint-i-dos alumnes de la classe dels
Sols de la Llar d'infants Patuleia van
ser rebuts per l’alcalde Joan Carles
Rodríguez en la visita a l’Ajuntament el
passat dilluns 2 de juny. La visita estava emmarcada en una activitat pedagògica enfocada a donar a conèixer el
poble als nens de la llar d'infants amb
les visites a diferents locals públics.
Per altra banda, divuit alumnes de tercer curs de primària de l'escola
Bellpuig varen visitar l’Ajuntament el
dimecres 4 de juny. Van visitar l’edifici
i l’alcalde els va explicar les diferents
tasques que s’hi porten a terme: l’organització, els serveis, etc.
També es va insistir en la importància d'actuar cívicament per garantir la
bona convivència i el bon funcionament del poble. Els estudiants van fer
preguntes a l’alcalde i en acabar es
van endur un record de terrissa de la
visita.
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Col·legi el Roser
L’hort del Roser
Un grup de noies i nois de 3r i
4rt d’ESO del col·legi del
Roser, aprofitant els espais
verds de l’entorn de l’escola i
dirigits per dos professors,
han portat a terme un projecte
interessant “l’hort escolar”
L’hort ens ha permès
major motivació en l’aprenentatge, ja que ha suposat la
participació de tots; potenciar el contacte amb la natura, desenvolupant activitats
fora de les quatre parets de
l’aula; facilitar l’adquisició
d’un comportament responsable, ja que si no treballem
l’hort les hortalisses es
moren; aprendre a acceptar
que a la vida succeeixen
imprevistos que ens capgiren
els plans i, cal tirar endavant
(els paràsits maten les plantes); transmetre els coneixements apresos al context
familiar; aprendre continguts
curriculars de la gran majoria
d’assignatures (coneixement
del medi, llengua, educació
artística, matemàtiques, educació física....) i treballar de
manera interdisciplinària; ha
estat una manera adient d’oferir als alumnes una educació mediambiental, basada
en la cura, respecte i defensa
de la natura.
Vàrem començar preparant el terreny, arrencant les
males herbes, traient rocs,
llaurant la terra amb ajuda de
les fangues i rampinant-la
amb el rasclet.
Les restes vegetals les
hem deixat apilonades perquè s’anessin descomponent
per fer compostatge i adobs.
Cap a finals d’octubre vàrem
adobar força la terra i vàrem
dividir l’hort en sis parcel·les i
posteriorment hi marcàrem
camins. Cada parcel·la era
responsabilitat d’un parell
d’alumnes.

Hem plantat alls, cebes,
apis, pèsols, enciams, cols,
escaroles, coliflors, bròquils
verds, faves, pastanagues,
pèsols... Els mesos d’hivern,
per protegir les plantes del
fred, vam cobrir-les amb plàstics i garrafes. L’hem regat
sovint i l’hem cuidat molt. Poc
a poc les plantes van anar
creixent i l’hort es va començar a tornar verd. Quina il·lusió
quan va arribar el moment de
la collita! Hi hem collit de tot!
Quines hortalisses més sanes i
bones! No s’assemblen gens a

les del mercat.
Hem fet un mural on hi ha
una seqüència fotogràfica que
reflexa l’evolució de l’ hort, i
l’hem mostrat a la resta de
companys d’escola. Per altra
banda, vàrem dissenyar petites eines en miniatura amb
material del bosc (rasclet,
pala, rampí, carretó...) que les
vam exposar, en maquetes al
pati de vidre, per poder transmetre els nostres coneixements a la resta de l’alumnat.
Hem après de les experiències que ens han aportat en

Pere Morató avi de l’Eduard
Morató; en l’Antonio Sáez avi
de l’Oriol Bueno; en Valentí
Blancafort avi d’en Marçal
Molina i en Joan Parés avi de
l’Ernest Zapata. Realment ens
adonem que als avis se’ls ha
d’ escoltar sempre perquè són
“un pou d’experiència” Moltes
gràcies, de tot cor, a tots. Vàrem aprendre moltes coses!
Hem calculat àrees i perímetres partint de la realitat,
hem fet ús dels processadors
de textos i d’Internet ; hem
manipulat eines de l’aula de

tecnologia; hem elaborat fitxes descriptives de les hortalisses conreades... hem pogut
potenciar l’expressió i la creativitat.
En definitiva, l’hort ens ha
aportat un seguit de vivències
gratificants, enriquidores i úniques a la vegada que hem
après continguts curriculars
de la majoria d’assignatures.
L’hort, de ben segur, ofereix
un context idoni per aprendre
a pensar, per educar- se emocionalment, dins un marc
pràctic i sobretot manipulatiu.

Els 35 alumnes de 4t d’ ESO
han finalitzat, un curs més, els
estudis. Alguns porten molts
anys a l’escola i d’altres no
tants, però de ben segur que
tots esperen amb il.lusió afrontar nous reptes i viure noves
experiències a la vegada que
senten nostàlgia d’ haver de
deixar l’escola.
La comunitat educativa, els
va acomiadar el divendres 13
de juny, amb un acte que va
estar presidit per Miquel García Casaponsa, Director General de Centres concertats i privats, acompanyat d’Emili Pons
(assessor de la Consellera
d’Ensenyament).
En primer lloc, companys
d’escola i exalumnes (la Irene
Comas, la Natàlia Jordà, la
Núria Güell, la Laia Masó i la
Cristina Vila) els van oferir un
concert molt emotiu a la capella del col.legi.
Posteriorment, al saló d’actes Emili Bofill, va tenir lloc
l’acte acadèmic, en el qual va
haver el parlament de Sebastià
Àlvarez, l’Enric Tafanell i la
Berta Vilaró (representants
dels alumnes), en Pere Palomera (representant dels pares), Antoni Vilademunt, (director pedagògic), l’Helena Vila
(tutora i representant del professorat) i l’Enric Prats i Gil,
doctor en pedagogia i professor de pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona que va dictar la lliçó magistral.
Tot seguit, es va lliurar l’orla
a cadascun dels alumnes i el
Patronat va voler homenatjar
la Mercè Blanch (cuinera de
l’escola) per la tasca portada a
terme durant molts anys. Felicitats Mercè!
Per últim, al pati de vidre,
va tenir lloc el sopar de germanor amb 154 assistents. Va ser
un comiat molt entranyable!
Fins l’any que ve.
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Comiat dels alumnes
de 4t d’ESO
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De Sant Julià a l’Estany tampoc no hi ha tant
Un comentari sobre RECER, el nou llibre de poemes d’Anton Carrera
Un mestre ens deia, quan jo
era petita: “Un llibre que no
val la pena, no ho digueu mai,
que l’heu llegit. I un bon llibre,
fins que no l‘hàgiu llegit unes
quantes vegades, no ho feu
saber, que l’heu fullejat.” Això
m’ha vingut al cap perquè n’acaba de sortir un, de llibre,
que hauràs de llegir moltes
vegades. Més de cinc o de
deu. Parlo de Recer. Un llibre
de poemes que ha escrit
l’Anton Carrera, el reconegut
poeta de Sant Julià. De Sant
Julià de Vilatorta, s’entén.
Vols saber de què va?
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Doncs, mira: a mitjans dels
anys vuitanta (si en fa, de
temps), l’Anton Carrera va visitar l’església romànica de
Santa Maria de l’Estany, a prop
de Moià, el meu poble. Va quedar tan impressionat pels capitells que hi ha al claustre que
no se’n va poder estar i, poeta
com és, es va posar a escriure
sobre les figures que hi ha als
capitells de pedra. I això, que
és molt, és el que trobaràs en
aquest llibre que, amb el títol
de RECER, ara ha publicat, en

una presentació extraordinària, l’editorial Témenos, de
Barcelona [Que encara no el
tens? Ja trigues!]. No escau
parlar aquí de la qualitat dels
poemes que l’Anton Carrera
ha anat escrivint durant la seva
vida. Tothom ho sap i molts la
coneixeu de primera mà. Però
és que a Recer el poeta ha fet
un pas més, o dos. Enamorat
dels capitells del claustre ens
proposa unes poesies (molt
breus, molt curtes, però d’una
profunditat fora mida) que no
et podràs estar de rellegir
sovint. Perquè millor si no les
entens a la primera: això voldrà dir que hi hauràs de tornar.
I quan te n’hagis fet ben
capaç, entendràs què significa
una poesia ben feta.

n’ha sortit el llibre de què
parlo: Recer (un títol que tant
es llegeix d’esquerra a dreta,
com de dreta a esquerra).
Obre’l per la pàgina que et
vingui més de gust: admiraràs
uns poemes molt sòlids, precisos i preciosos, que et portaran més enllà d’enllà, que no
te’ls acabaràs així com així de
suggeridors i rics com són,
carregats de propostes altament il·luminadores i que trigaràs a trobar-ne de tan arrodonides, poemes oberts a la
imaginació i a la intel·ligència,
d’una subtilitat tan fonda que
és una invitació a un llenguatge poètic de primer ordre. (i
perdona si m’he deixat anar
en parlar-ne, però, com a
bona lectora, ho havia de fer.)

A banda d’això, va convèncer uns amics seus (el fotògraf de Manlleu, Miquel Valls i
el seu germà Xevi, músic
també) perquè anessin a
l’Estany a fotografiar cada una
de les imatges. D’aquesta
manera, deia, el lector (és a
dir, tu) se’n farà encara una
idea més justa i plena. I d’aquí

Els versos van acompanyats, doncs, d’una vuitantena de fotografies d’una qualitat sense discussió i que t’ajudaran a ficar-te encara més al
moll de l’os de les paraules. I
alhora, l’edició inclou un CD
amb la veu del mateix poeta
que recita tots els poemes del
llibre amb la música de Xevi

Des d’ara, doncs, un nou
llibre formarà part de l’obra
fonda i meticulosa del poeta
de Sant Julià de Vilatorta. Des
d’ara, l’Anton Carrera serà el
poeta que ha tornat a omplir
de vida els capitells de Santa
Maria de l’Estany. Des d’ara,
Recer és el poemari que es
pot convertir en el sant i senya
d’una poesia sense esquerdes. Des d’ara, sempre que la
vida t’esgarrapi una mica,
pots obrir una altra vegada el
llibre i tornar a llegir uns versos tan fantàstics com
aquests:
S’omple d’ocells el viu de les teulades
després d’un dens ruixat abans del vespre.
Em dolen molt els dies que s’escurcen.
Si convingués sabria rebre l’alba
i destriar les herbes remeieres.
I gràcies, lector o lectora, si
has llegit fins aquí. Sàpigues
que, una vegada més, la poesia sàvia i la paraula pulcra de
l’Anton Carrera no et deixarà a
l’estacada perquè t’haurà
ensenyat, i tu també hauràs
après, que a Santa Maria de
l’Estany és molt possible que
les pedres tinguin fills.
Mireia Rocabruna
Moià, juny de 2014

espai literari

Valls. Pensa que tot plegat
són hores de molta feina i de
professionalitat indubtable,
tant per al poeta com per al
fotògraf. I a més, per si no fos
prou, també hi trobaràs un
escrit d’Antoni Pladevall i Font
sobre la història de Santa
Maria de l’Estany, i un pròleg
de Jacint Sala que vol ajudar a
entrar en l’obra creadora que
l’Anton Carrera ha abocat en
aquest Recer. T’ho dic: un llibre imprescindible de totes
totes, on el pensament dels
versos i la plasticitat de les
imatges saben què vol dir parlar de bellesa. Ras i curt: un llibre per tenir-lo de capçalera i
tornar-hi sovint.

Prou!

Després d’esperar que baixés la pols aixecada per la furgoneta fugissera, no l’havien ni mirat, va tornar al camí per
seguir caminant mentre esperava un vehicle més generós que
s’aturés davant el seu gest amb el dit gros, caminava sense
cap destí concret, en realitat el seu principal objectiu era allunyar-se.
Aquell matí es va aixecar estrany, malhumorat més que de
costum i quan la tassa de cafè amb llet, l’única cosa que es
prenia al matí abans de sortir de casa li va caure als peus, va
dir prou. Ja n’hi havia prou d’aquest color, prou de llevar-se
cada matí a la mateixa hora per anar a treballar, prou del bon
dia forçat i el de seguida ho tinc a punt, prou de presses.
Tenia clar que l’única opció era fugir, fugir de tot. Al seu voltant quatre mobles vells que s’aguantaven com podien dins
dels quinze metres quadrats on vivia, això sí, tenia gas,
“Càmping gas”. Va recollir els vidres amb aquella escombra
que més que escombrar escampava i amb el recollidor de
plàstic sense mànec els va abocar dins el pot de pintura vell
que feia de contenidor. S’adonà de cop que les seves espardenyes d’espart s’estaven sucant com magdalenes dins les
restes de cafè amb llet i mirà amunt, no a Déu no si no al sostre escrostonat que ja deixava veure bona part de l’encanyissat i on llençà les espardenyes sucades que li retornaren a la
cara una per una. Potser l’aigua de pou glaçada que li sortia
per la dutxa el posaria a to, ell amb els amics sempre es feia
el valent que es dutxava amb aigua gelada estiu i hivern però
és que no en tenia d’altra.
Quan va sortir de la dutxa s’havia espavilat una mica o se
li havia congelat el cervell i va començar a recollir allò que voldria endur-se. La motxilla estava rosegada pels ratolins ben
bé per sota i va haver de posar-hi el sac de dormir a sota de
tot perquè res no se l’hi empassés, un sac de dormir que no
va gosar ni mirar-se per si de cas ja m’ho trobaré i a sobre hi
va posar la roba, quatre records i quatre llibres, quan se n’adonà havia buidat el pis dins la seva motxilla foradada.
El camí era fàcil, sortir i caminar i quan passi algú, dit.
Després de tot sempre para algú una hora o una altra. Al fons
una nova polseguera s’acostava, una nova possibilitat de
transport que semblava voler-se aturar.
Quan va pujar al cotxe aquell home de cabells blancs que
li sortien sota una gorra plena de temps en forma de taques i
pols li va demanar on anava -lluny -li va dir ell. -Perdona si
estic de mala lluna -va dir el conductor -però és que aquest
matí el primer que he fet és fotre’m el cafè amb llet als peus i
ja he dit prou...
Jordi Campos i Curbí
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L’Era del Xip
No, quan vaig decidir deixar la
ciutat no sabia realment el
que em podia esperar. El teixit
de relacions que fins llavors
m’havien mantingut a la vida
social i cultural va desaparèixer sobtadament el mateix dia
en què, confidencialment,
vaig explicar a un parell de
coneguts els meus projectes.
Ho havia d’haver previst.
Abandonar la ciutat, amb la
seva gran oferta social, cultural, comercial i lúdica, podia
representar un gran trasbals
per mi, però se’m presentava
com l’única opció possible.
Tots aquells racons i raconades que tantes vegades havia
recorregut, passejant en solitari, i que em portaven a un
món imaginari en el que les
persones es podien relacionar
i crear vincles entre si, mes
enllà dels establerts pel nostre
sistema, desapareixerien de la
meva vida. Però de fet... per
què els volia si tan sols creaven il·lusions.
Aquells carrerons humits i
bruts que transmetien una
sensació de permanent inseguretat i a la vegada d’acolliment, no eren si no un més
dels paranys que la ciutat
havia creat al llarg dels anys
per sotmetre les voluntats de
tots nosaltres i controlar tot
allò que fugís dels estàndards
establerts. Tot allò que podia
representar una desviació
respecte de la norma era considerat sospitós, una anomalia, i en conseqüència representava de manera immediata
un primer estadi per l’aïllament social.
Cada dia més, els diversos
equips electrònics s’anaven
perfeccionant i el seu ús s’estenia a edats més joves.
Sempre estaves connectat
per un mitjà o un altre, i això
era utilitzat per les grans corporacions, amb la connivència del sistema del qual for-

maven part important, per
saber sempre on érem, què
fèiem, què preníem, llegíem,
menjàvem...
Marginals,
desposseïts,
pensadors, escriptors... sempre havien estat considerats
com elements a vigilar. Tolrats,
sí, però mai se’ls tenia en
compte tret que postulessin el
sistema establert com l’única
veritat. Representaven una amenaça clara per l’statu quo
imperant amb les seves idees
evolucionistes, sempre perseguint modificar el medi en el
qual la ciutat tan còmoda es
trobava.
Avui, passats ja uns anys
de la meva partida, cada dia
és més habitual veure que el
sistema, que tan arrelat era a
la ciutat, s’ha començat a
estendre amb èxit a les nostres contrades.
No passa dia que no vegis
en qualsevol local públic un
grup de joves, i no tan joves,
que per tota conversa es mostren els respectius smart phones amb els que un té un joc,
l’altre un video penjat a la

xarxa... D’aquí quatre dies,
amb la generalització de les
tablets, això, sens dubte, anirà
a pitjor.
Diuen que les relacions establertes a través d’aquests mitjans electrònics són perfectament assimilables a les que tradicionalment es mantenien.
Com pensar que un lleu somriure, que perceps sense adonarte’n, d’una persona estimada és
el mateix que unes emoticones
de color groc! Que l’escalfor
que et recorre el cos quan tens
un lleu contacte amb la pell
freda del teu amant, sortint del
mar, és el mateix que una fotografia feta amb el mòbil!
Aquestes hipòtesis no fan
sinó mantenir i incrementar el
domini que aquests mitjans
tenen sobre nosaltres, crear
necessitats tecnològiques noves a les persones i, en un cercle perfecte, aprofundir en el
domini que mitjançant aquestes tecnologies ens dominen.
S’hauria de fer quelcom i
s’hauria de fer aviat.
Joan Anton Mencos

Jeroglífic
Misteriosa solució alternativa
a la qüestió catalana.

entreteniments

Encreuat

Sudokus
HORITZONTALS: 1.- Colla de comediants. Ciutat
aragonesa molt compromesa. 2.- Art d’expressarse en públic. Famosa sala d’espectacles del barri
del Raval de Barcelona. 3.- Reial Madrid.
Penetració gallega del mar dins la costa. Riu rus.
Tipus de cérvol amic del Pare Noel, plural. 4.- Del
gos. Grup ètnic d’origen tàtar d’Ucraïna i Rússia.
Bicicleta Tot Terreny. 5.- Agradable. Crime Scene
Investigation. Cosa que cansa perquè és pesada.
Àrea. 6.- Mania. Il·lustre i reconegut pedagog musical del nostre municipi. Preposició de lloc. 7.Entès en vins. Indubtablement, Catalunya n’és una.
Àustria. 8.- Tinent general nord-americà. Sedueix.
Gos britànic. 9.- És tant untós que ha perdut la primera lletra. Coneix. Famós jugador de bàsquet
argentí que va jugar a la NBA. 10.- Tristament
famosa organització de seguretat nazi. Tanca de
fusta. 11.- El nostre cel ha perdut la fera. Després
en anglès. Radó. 12.- Pàtria. Sodi. Arma blanca de
doble tall, al revés.
VERTICALS: 1.- La Presidenta de l’ANC i que farà
el pregó de la Festa Major d’enguany. L’antiga
Alianza Popular. 2.- Partidari de l’armamentisme.
3.- Déu egipci del sol. Emperador romà. Element
químic de símbol Os. 4.- Pati interior. No s’ha fet
cap mal, però ha perdut una lletra. Peça del nostre
esquelet. 5.- Jove. Ciutat de Normandia. Play-station. 6.- Dragons. Teixit de seda. Nord. 7.- Unitat
d’Investigació. Escoltar. Xarxa. 8.- País asiàtic.
Misèria. 9.- La primera de totes. De les Illes. Santa
abreujada. 10.- Radi. Conjunt de peces que conformen l’esquelet d’una cosa, en plural. 11.L’òrgan que impulsa la sang a tot el nostre cos a
través del sistema circulatori. Li falta el Txi. Rostre.
12.- Organisme microscòpic unicel·lular. Espècie
d’ocell no volador que hi havia a l’illa Maurici i que
ara es troba extingit, al revés. Fòsfor. 13.- Percep.
Espanya. Moneda nord-americana que ha perdut
la primera lletra, 14.- Arrel comestible de color carbassa. Neó.

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6 per
a iniciats

Solucions núm. passat
Encreuat

Jeroglífic: Consulta (cònsul + ta)
Entreteniments: Marc Costa
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en vilatortí

Agenda d’estiu
actes destacats
• Del 18 al 27 de juliol:
Festa Major de Sant Julià
• Dia 20 de juliol:
Festa de fi de curs a la Patuleia
• Dia 21 de juliol:
Festa local
• Dia 2 d’agost:
Audició de sardanes
• Dies 2 i 3 d’agost:
31a Edició de les 24 Hores de Futbol Sala
• Dia 9 d’agost:
Audició de sardanes
• Dies 15, 16 i 17 d’agost:
Festa Major de Vilalleons
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EN AQUEST NÚMERO
HI TROBAREU:

Núm. 69
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Festa Major 2014

L’Ajuntament concedeix la Insígnia d’Or a Santi Riera
El projecte del nucli històric es presenta als veïns
La Generalitat proposa un nou traçat de l’accés
a la zona industrial per la carretera de Vilalleons
Montse Piqué guanya la beca de recerca Josep Romeu
La proposta del nou escut, a informació pública
Entrevista a l’alcalde Joan Carles Rodríguez
Nova secció: el Diccionari de cases i carrers
Tota la programació de la Festa Major
I tota la informació de l’Ajuntament

Vilatorta
Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

