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El Calendari Vilatortí 2017

L’any 1977 va néixer un gran moviment social al nostre poble:
la revista Relleu. Ho va fer en el context del final del franquisme i la transició, quan s’albiraven aires de llibertat: tot estava
per fer i tot era possible. Un grup de jovent es va unir per
crear i tirar endavant un autèntic mitjà de comunicació local:
la primera publicació periòdica i escrita en català de Sant Julià de Vilatorta.
Relleu trencava els esquemes establerts: naixia del poble
i per al poble, de manera desinteressada i sense l’aval de la
màxima institució municipal –els ajuntaments encara no eren
democràtics-. Era una autèntica factoria d’idees. Com a moviment va establir les bases d’un nou activisme cívic, social
i cultural inèdit al nostre poble. Explorava noves maneres de
participació i de voluntat col•lectiva. El més important va ser
la recuperació de l’ermita de sant Roc amb una crida a la
participació de la gent perquè amb la seva feina li retornés
la dignitat perduda de molts anys de tancament i damnatge.
D’aquesta iniciativa en van sorgir les festes populars “sant
Roc”. Aquest esdeveniment va suposar una alenada d’aire
fresc en contraposició a les encotillades festes que es feien
aleshores. Es recuperaven les places i els carrers com a llocs
naturals de festa i no es feia pagar entrada. Es demanava la
col•laboració de la gent tot passant la barretina. Durant vuit
anys sant Roc va ser una autèntica festa popular que oferí
una pinzellada de llum i color a la vida quotidiana del poble
amb una proposta d’actes diversos innovadors i descentralitzats.
A més de la revista i de les festes de sant Roc, Relleu va
editar els goigs de sant Roc, l’auca d’en Tupinot, l’auca de la
castanyada, va organitzar exposicions, conferències, la festa
dels avis i la festa de la primavera, entre d’altres manifestacions populars.

El mes de setembre passat el
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) va desestimar totes les reclamacions
que l’Ajuntament de Calldetenes havia plantejat en el recurs contenciós-administratiu
2/2002, que durant anys ha
acumulat altres recursos judicials que havia presentat el
mateix ajuntament.
La sentència afirma que
no es poden demanar compensacions econòmiques pel
sector de la Font d’en Titus i
Font d’en Pep, i menys si es
planteja com una reclamació
de responsabilitat patrimonial
“perquè no existeix cap dany
antijurídic” que la justifiqui.
Però la sentència va més
enllà, i afirma que les quantitats reclamades per les obres
d’urbanització de la Font d’en
Titus són conseqüència d’un
acord de l’Ajuntament de Calldetenes “anul•lat per contrari a
l’ordenament jurídic per la sentència del Tribunal Suprem (TS)

el 16 de desembre de 2004” i
que per tant qualsevol despesa derivada d’aquella actuació
“va tenir la seva causa en una
actuació il•lícita de la pròpia
entitat reclamant” cosa que
impedeix “qualsevol apreciació de responsabilitat”.
De fet, des de l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta es
considera inaudit que Calldetenes continuï reclamant diners
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El TSJC desestima totes les reclamacions
de Calldetenes sobre la Font d’en Titus

per haver urbanitzat la Font
d’en Titus si les obres es van
tirar endavant en contra dels
dictàmens judicials, ja que
els tribunals van determinar
que era il·legal que Calldetenes construís la urbanització.
L’Ajuntament de Sant Julià demana a l’Ajuntament de Calldetenes que un dictamen judicial
tan clar serveixi per tancar definitivament aquest conflicte.

Instal·lat un nou desfibril·lador a la zona industrial
A finals d’estiu es va instal•lar
un Desfibril•lador Extern Automàtic (DEA) al polígon de
la Quintana, a la façana del
bar-restaurant La Nau, i es va
de realitzar un curs per aprendre a utilitzar aquest recurs
per part de tots els seus possibles usuaris. Aquest curs era
obert a tots els interessats,
però es va recomanar especialment als treballadors del
polígon que s’hi apuntessin,
ja que el DEA s’instal•lava a
la zona on ells treballen i per
tant, eren potencials usuaris.
El curs es va fer el dissabte 24
de setembre a la sala de conferències del pavelló, impartit
per l’empresa Cardiogest. Hi

van participar 6 persones, totes treballadores d’empreses
del polígon.
A hores d’ara Sant Julià
compta amb 5 DEA repartits
pel municipi: a l’Ajuntament, al
pavelló, a Vilalleons, al cotxe

dels vigilants i aquest que s’ha
instal•lat a la zona industrial.
En cas d’haver-se d’utilitzar
calen uns coneixements mínims, per això és recomanable
que tothom qui pugui es formi
en la utilització del DEA.
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Fotos: Jordi Puig (El9Nou)
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Inaugurat l’accés a l’Eix Transversal (sortida 189)
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Des del dissabte 17 de setembre el nostre municipi ja té un
accés directe a l’Eix Transversal. L’acte d’inauguració va
començar a la plaça de l’Ajuntament, on els membres de
la corporació municipal van
rebre el conseller de Territori
i Sostenibilitat, Josep Rull, la
presidenta de la Diputació de
Barcelona, Mercè Conesa, el
president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, la
diputada de Junts pel Sí i secretària general d’ERC, Marta
Rovira i el diputat delegat d’infraestructures viàries i mobilitat, Jordi Fàbrega, entre d’altres autoritats.
A les 10 del matí, totes les
autoritats es van traslladar al
nou enllaç entre l’Eix Transversal (C-25) i la carretera de Vilalleons (BV-5202), que ha rebut
el número 189 com a sortida
de l’Eix Transversal. Xavier Flores, director general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre,
davant d’un plafó informatiu va
explicar a tots els assistents
com l’obra connecta directament la C-25 amb el polígon

Signatures
al Llibre d’Honor

Abans de la inauguració, a
la Sala de Plens, el conseller Rull va signar en el Llibre d’Honor i va destacar
la voluntat de la Generalitat
de connectar el nostre país
amb unes infraestructures al
servei del creixement econòmic i de l'equitat social i que
aquesta obra s'ha fet des
del consens de les diferents
institucions i formacions polítiques. Va acabar fent un
agraïment a l'Ajuntament de
Sant Julià pel seu compromís de servei públic en uns
moments tan transcendents
de la història de Catalunya,
en què aquest poble «ja ha
decidit ser un poble lliure».
La presidenta de la Diputació també va signar el Llibre
d'Honor de l'Ajuntament i
va destacar la voluntat de la
Diputació de garantir el suport i la inversió en el territori
treballant conjuntament per
garantir els serveis essencials a la població.

industrial la Quintana per evitar
el nucli del municipi, especialment de vehicles pesants. A
banda dels brancals d’incorporació i sortida de l’Eix, dels
elements de connexió amb la
carretera BV-5202 i d’aquesta
amb el carrer de la Indústria, les
obres també han inclòs el condicionament de la via entre el
nou enllaç i el polígon. Es tracta d’un tram d’uns 800 metres,
on s’ha eixamplat la carretera
fins als 7 metres d’amplada.
En aquest sentit, l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta,
Joan Carles Rodríguez, va dir
que «avui acomplim una obra
molt important per Sant Julià
i per Vilalleons. Una obra que
vèiem clau ja que hem resolt
el trànsit de camions i, a més,
arribaran més serveis al municipi», va assegurar. L’alcalde va reconèixer que haver
aconseguit el projecte havia
estat molt difícil, i que, en tot
cas, creia que era un mèrit
compartit per l’equip d’Acord
per Vilatorta i Vilalleons, especialment també per Santi Garolera, regidor d’Urbanisme.

En aquest sentit, va recordar
que les obres havien inclòs el
nou itinerari per a vianants i
ciclistes de 2,5 metres d’amplada al costat de la carretera, les canalitzacions de fibra òptica i la canonada que
portarà el gas natural des del
municipi de Santa Eugènia
de Berga. L’alcalde també va
recordar el suport tècnic de la
Diputació de Barcelona i com
el gerent de carreteres de la
Diputació, Vicenç Izquierdo,
va voler integrar el nou vial
mantenint els plataners i instal•lant tanques de seguretat
de fusta.
En el seu discurs, l’alcalde va repassar totes les vi-

cissituds del projecte, que el
municipi reclamava des de
feia molts anys. Va recordar
els dos traçats finalment descartats, el que passava per
Altarriba i el que ho feia per
la Sauleda i com fou decisiu
l’impuls de Marta Rovira, diputada d’ERC al Parlament.
A tall d’anècdota, l’alcalde va
explicar com se li va posar de
malament el nou traçat que el
maig de 2014 els va presentar
el director general d’Infraestructures i Mobilitat, projecte
que finalment s’ha realitzat
«amb un bon resultat».
Durant l’acte, la presidenta de la Diputació va anunciar l’allargament de l’itinerari
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de vianants fins al centre del
nucli urbà de Sant Julià, a
petició de l’Ajuntament. «Ho
treballarem perquè aquesta
és la nostra funció: millorar la
qualitat del servei per millorar
la qualitat de vida dels veïns
i veïnes», treballant des del
consens per millorar la vida
dels ciutadans amb una mobilitat més sostenible.
Finalment, el Conseller de
Territori i Sostenibilitat va remarcar que es tracta d’una
obra concebuda per generar
activitat econòmica, apostar
per la seguretat viària i per
la sostenibilitat amb menys
trànsit pel centre del municipi. Alhora Rull va explicar
que és interessant tenir major
connectivitat amb l’Eix Transversal, ja que Catalunya hi ha
invertit molts recursos. Segons Rull, «és una actuació
modesta des del punt de vista
econòmic però per a la Generalitat és molt rellevant. Les
limitacions pressupostàries,
fruit de l’ofec fiscal que pateix Catalunya, són grans i per
això vull agrair a la Diputació
la seva implicació».
Després dels parlaments
es va tallar la cinta inaugural
davant la presència de l’exalcalde Joan Rosell, d’alcaldes
de la comarca, de tota la resta d’autoritats i de nombrosos veïns del municipi. Des
d’aquell moment ja hi van començar a passar els primers
vehicles. L’acte es va cloure
amb una xocolatada per tots
els assistents.
Aquest codi QR enllaça amb el
vídeo de l’acte d’inauguració de
l’accés a l’Eix Transversal.

5

casa de la vila

Visita del president delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports de la Diputació de Barcelona
El dimarts 15 de novembre, Sant Julià de Vilatorta va rebre la visita de Martí Pujol, vicepresident tercer i responsable de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de treballar en el desenvolupament de la futura biblioteca.
El Mapa de Lectura Pública de Catalunya
proposa la creació d’una biblioteca filial a Sant
Julià, tant per nombre d’habitants com per necessitats culturals. Per això, tot i que aquest
és un projecte de futur pel qual no hi ha data
prevista d’execució, l’Ajuntament va proposar
al diputat l’encàrrec del projecte per ubicar-la a
les plantes superiors de l’Arca de Noè, a sobre
el consultori local.
Martí Pujol, màxim responsable de l’àrea de
biblioteques de la Diputació de Barcelona, va
conèixer de primera mà l’edifici que es proposa
per acollir aquesta nova biblioteca i es va comprometre a treballar per trobar el finançament
dels estudis tècnics necessaris.

Actualment les biblioteques públiques es
caracteritzen per ser adaptades a la comunitat
que han de servir. Per això la idea d’oferir serveis ha canviat per la d’adequar els serveis a les
necessitats dels usuaris reals o potencials.

Nova vorada i instal•lació de la canonada
de gas natural al camí de la Mata
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A finals de novembre van començar les obres
del camí de la Mata, que va quedar tallat al trànsit. Amb les obres s’està instal•lant la canonada
que permetrà l’arribada del gas natural al nostre municipi. També s’ha previst tota una vorada
de formigó a la banda nord, una reivindicació
veïnal que ja estava recollida al Pla d’Actuació
Municipal a Vilalleons.
La vorada de formigó, de 50 cm, ha de facilitar la parada en cas que dos vehicles es creuin
en direcció contrària. En aquests casos, el pas
és complicat i per això el veïnat de Vilalleons en
demanava la reparació. De totes maneres, es
recorda la limitació de velocitat a 40 km/h per
passar pel camí.
Per altra banda, s’instal•larà un tram de la
canonada que es preveu que l’any 2018 comenci a subministrar gas natural a Sant Julià de
Vilatorta. L’Ajuntament ha arribat a una entesa
amb la companyia Gas Natural Fenosa. Les cases de pagès cediran a l’Ajuntament la propietat de la vorada, en la qual s’instal•larà la canonada i, a canvi, Gas Natural Fenosa farà arribar
l’escomesa de gas a les cases de pagès. Per
això s’ha signat un conveni a tres bandes entre
cada propietat, l’Ajuntament i la companyia Gas
Natural Fenosa.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa excavacions Bou per un import d’adjudicació de
55.705,56 € IVA inclòs.
A l’hora de tancament de l’edició d’aquest
número de Vilatorta el tall del camí es preveu
que duri unes tres setmanes, fins el 21 de
desembre. Només es permet que hi passin
vehicles que es dirigeixin a les cases de pagès de la zona.

El Ple de l’Ajuntament del dia 27 d’octubre va aprovar inicialment el projecte de construcció dels vestidors de la zona
esportiva, amb un pressupost de 274.950 €.
El projecte, redactat pels arquitectes Xavier i Carles Claparols, preveu la construcció d’un edifici situat en una cota
inferior de 40 cm respecte el camp de futbol, és de planta
baixa i està compost per 4 vestidors per a equips, 2 vestidors per a equips reduïts, 2 vestidors per a àrbitres, una
infermeria, un magatzem, lavabos públics, un punt de control i sala de reunions i un porxo que remata la zona nord
de la construcció. Un altre porxo lineal amb la presència de
lames verticals que actuaran de filtre rematarà la façana que
dóna al camp de futbol, amb una imatge de disseny actual
i integrat en l’entorn. L’edifici, de 370 m2, també farà de
tancament entre el passadís d’accés al pavelló i el camp de
futbol. L’entrada principal serà pel carrer 11 de setembre.
Els nous vestidors tindran il•luminació natural mitjançant
lluernes situades a la coberta de l’edifici, i l’aigua calenta
serà alimentada per la caldera de biomassa que es va instal•lar l’any passat al pavelló. L’edifici no només donarà servei al camp de futbol, sinó que ha de ser útil per les múltiples
activitats i entitats que usen la zona esportiva. Paral•lelament a l’aprovació del projecte també s’ha obert el procés
de licitació i es preveu iniciar les obres a principis de l’any
2017.
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Aprovació i licitació de les obres de construcció
dels vestidors de la zona esportiva

Canvi d’horari
del Centre
d’informació
turística

Us informem que el Centre d’informació turística de l’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona, que
es troba situat al parc de les Set
Fonts, des de l’1 de desembre ha
canviat el dia de tancament setmanal: els dijous estarà tancat, i
en canvi ara els dimecres estarà
obert, com la resta de la setmana.
Per tant, el Centre d’informació
obre tots els dies de la setmana,
fins i tot festius, de 10 a 13 hores,
els dissabtes obre de 9 a 13 hores
i només el dijous està tancat. Per
més informació podeu consultar
el web de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona http://parcs.
diba.cat/web/guilleries/

Subvencions a les entitats
El 3 d’octubre passat, la Junta de Govern de l’Ajuntament va acordar atorgar les subvencions de la convocatòria del 201 a les entitats sense afany de lucre
del municipi, d’acord amb els criteris de valoració i
puntuació establerts. Els imports que rebran les entitats són els que es detallen. Els imports es calculen a
partir de les sol•licituds de les entitats, amb un barem
que els atorga més o menys punts en funció de les
activitats que organitzen, de la seva regularitat o de
les seves necessitats. L’Ajuntament atorga aquestes
subvencions a través d’una convocatòria oberta, amb la
necessària publicitat subsegüent.

ENTITAT 			
Abaraka bake			
Agrupació Sardanista		
Associació Veïns Vilalleons
Caramelles del Roser		
Club Ciclista Calma		
Club Esportiu Vilatorta
Club Patinatge Artístic
Coral Cants i Rialles		
Geganters i Grallers		
Terra de Tupinots		
Tupinots – Consell Joventut

IMPORT
688,57 €
1.548,12 €
500,00 €
1.113,83 €
672,59 €
1.659,54 €
500,00 €
800,00 €
800,00 €
953,09 €
1.704,26 €
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L’Ajuntament de Sant Julià torna a congelar
les ordenances fiscals i baixa el tipus de rústica
L’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta no incrementarà els
impostos l’any 2017. Així ho va
explicar l’alcalde, Joan Carles
Rodríguez, en el Ple del passat
27 d’octubre, on va recordar
que el grup polític d’Acord per
Vilatorta i Vilalleons té el compromís de no incrementar els
impostos durant el mandat.
Pel que fa a l’Impost de Béns

Immobles (IBI), com que es
preveu que l’any vinent el Ministeri d’Hisenda també gravi
les construccions lligades a les
explotacions agrícoles i ramaderes, l’Ajuntament ha igualat
el tipus de gravamen de rústica al d’urbana, que passarà de
l’1,05 al 0,634. També s’estén
la bonificació del 50% de l’IBI
per família nombrosa a les fa-

mílies monoparentals.
L’Ajuntament també ha
unificat el descompte municipal d’aigua amb el descompte que l’Agència Catalana de
l’Aigua aplica a les famílies
nombroses i monoparentals,
de manera que tinguin una
sola tramitació. Vegeu notícia
en aquest mateix número de
Vilatorta.

L’Ajuntament bonificarà el rebut de l’aigua
a les famílies de 5 membres o més
L’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta bonificarà el rebut de
l’aigua a les famílies que estiguin formades per 5 o més
membres. Fins ara, aquesta
bonificació municipal estava
reservada exclusivament a les
famílies nombroses. La Corporació Local ha decidit, però,
augmentar el nombre de famílies que se’n puguin beneficiar,
i inclourà totes les famílies que
figurin al padró com de 5 o
més membres, o bé que siguin
de 4 però amb un membre
afectat per una discapacitat
major del 75%. Aquestes famílies gaudiran de 30 metres
cúbics de més abans de saltar
al següent tram de facturació.
Aquesta bonificació municipal se sumarà a la ja existent
per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’Agència,

Fins al mínim
Fins al doble mínim (famílies 5 o més mem.)
Del mínim al doble del mínim
Del doble al triple mínim (fam. 5 o més m.)
Excés del doble del mínim
Excés del triple mínim (fam. 5 o més mem.)
que aplica un recàrrec sobre el
consum d’aigua a la factura del
consumidor, aplica una bonificació a aquelles famílies que
justifiquin que viuen en un mateix domicili 4 o més membres.
A més, l’Ajuntament vol fer
senzilla la tramitació d’ambdós descomptes, de manera
que quan les famílies sol·licitin
el descompte de l’ACA , s’aplicarà la bonificació municipal
per tots aquells que hagin justificat 5 o més membres en la
unitat familiar. Podeu tramitar
aquestes bonificacions d’ai-

Calendari fiscal del 2017
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0,7367 €/m3
0,7367 €/m3
0,9953 €/m3
0,9953 €/m3
1,5397 €/m3
1.5397 €/m3

gua directament a les oficines
municipals. També ho podeu
fer a través de l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest cas,
per Internet, aneu a la web
http://aca-web.gencat.cat/.
Escolliu l’opció de “tramitacions” del menú esquerre. A la
casella “Àmbit” escolliu l’opció
“Cànon de l’aigua” i escolliu el
tràmit “Ampliació dels trams
del cànon de l’aigua per unitats de convivència de 4 o més
membres”. A l’Ajuntament trobareu impresos de sol·licitud i
us ajudaran a fer el tràmit.

- De l’1 de març al 3 de maig: 		
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Del 2 de maig al 4 de juliol: 		
Taxa per a la gestió de residus
- Del 2 de maig al 4 de juliol: 		
Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat)
- 3 de juliol: 				
Impost sobre béns immobles urbans -1a fracció- (domiciliat)
- De l’1 de set. al 2 de nov.: 		
Impost sobre béns immobles rústic
						Taxa servei cementiri municipal
						
Taxa per entrada de vehicles-guals
- Del 15 de set. al 15 de nov.: 		
Impost sobre activitats econòmiques
- 2 de novembre: 			
Impost sobre béns immobles urbans -2a fracció- (domiciliat)
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La Diada del Voluntariat aplega
una seixantena de voluntaris
El diumenge 16 d’octubre es
va celebrar la Diada del Voluntariat, a la masia de Torrents
del Prat. La trobada, que es
pretén que sigui anual, és la
manera que l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta agraeix
totes les hores d’esforç i dedicació que els voluntaris aporten cada any en els actes organitzats. Els voluntaris i les
voluntàries del municipi es varen trobar a dos quarts de nou
del matí davant l’Ajuntament
per fer una caminada, prepa-

rada per en Lluís Malet, fins a
Torrents on varen gaudir d’un
bon esmorzar cuinat i servit
pels propis regidors i regidores de l’Ajuntament.
Des de l’Ajuntament es
vol animar a tothom a seguir
col·laborant perquè la participació activa deixa palès que
l’esforç i la cohesió dóna molts
bons resultats, enforteix el
teixit social i ens permet compartir moments inoblidables.
El divendres anterior, 14
d’octubre, els voluntaris jo-

ves van fer una trobada-berenar de la Brigada Jove que
va comptar amb una bona
participació. Aquesta trobada
que es va fer al Punt Jove va
servir per poder intercanviar
opinions sobre el món del voluntariat i de la seva importància en les festes del poble, així
com també mantenir l’activitat
en les entitats del municipi per
poder tenir un poble dinàmic i
actiu on es segueixin fent les
activitats que ens agraden i
se’n facin de noves.

Zona d’estacionament limitat
a la plaça de l’Ajuntament
Després d’un període d’adaptació, el 15 d’agost passat va entrar
en funcionament la zona d’estacionament limitat gratuït (zona
blava) a la plaça del Marquès de la Quadra limitat a una hora i
mitja, amb senyalització horària dins el vehicle. Per indicar l’hora
d’arribada del vehicle es pot fer amb els rellotges que podeu
trobar a les oficines de l’Ajuntament. Aquesta zona s’afegeix a
les que funcionen des de fa temps al municipi (carrers Núria, Església i Puig-l’agulla, Compositor Ramon Victori i Marquesos de
Vilallonga fins a la meitat del primer tram).
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Beca de recerca Josep Romeu 2017-2018
En la convocatòria 2017-2018 es tornen a proposar els
mateixos temes específics que l’edició anterior:
- La indústria i tradició terrissaire de Sant Julià de Vilatorta.
- Els noms del poble. Microtoponímia de Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons.
L’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta convoca una nova edició de la Beca de recerca Josep
Romeu pel bienni 2017-2018. La
beca de caràcter biennal, té com
a objectiu el foment de la recerca en els camps cultural, històric,
artístic, social, lingüístic, geogràfic, científic, etc. referits a Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons.

Les bases es poden consultar a la web de l’Ajuntament
www.vilatorta.cat.
- La Beca està dotada en 2.500€.
- S’hi pot optar de forma individual o col·lectiva.
- El termini de presentació s’acaba el 23 d’abril de 2017.
- El veredicte es farà públic en el transcurs de la IX edició
de la Fira del Tupí (27 i 28 de maig)
i es publicarà a la revista Vilatorta de la Festa Major.
- El jurat estarà format per persones vinculades als
àmbits descrits.
- El termini per realitzar el treball és de dos anys.

Moviment demogràfic
Entre l’1 de juliol
i el 30 de novembre de 2016
Naixements

Mya Guirola Medina
Roc Capdevila Masó
Joana Irasema Riera Gutiérrez
Magalí Morral Roger
Roc Molist Isern
Mel Vilarrasa Pradell

L’Espai Natural repara els
camins de can Garbells
i de Puig-l’agulla

07/08/2016
17/08/2016
22/08/2016
06/09/2016
25/10/2016
22/01/2016

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions

Mercè Tort Aymerich (90)
Maria Carme Font Grau (60)
Miquel Guix Canudas (69)
Felisa Morera Garriga (92)
Miquel Font Juvanteny (81)
Jordi Pallàs Galobardes (89)
Francesc Sala Blancafort (92)
Andrei Zob (8)
Joan Costa Casalí (64)
Anna Maria Vila Corominas (83)
Lluís Vergés Costa (73)
Enriqueta Blanch Godayol (87)

05/07/2016
07/07/2016
27/08/2016
08/09/2016
10/09/2016
10/09/2016
29/09/2016
07/10/2016
07/10/2016
07/11/2016
24/11/2016
26/11/2016

Informació facilitada per “ATF fill de J. Cuberta, SA”
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Altes padró 44
Baixes padró 43
Naixements 5
Defuncions 12
Habitants a 30/11/2016: 3.128
(1.539 homes i 1.589 dones)

Els tècnics de l’Espai Natural Guilleries-Savassona van reparar l’esllavissada que el 10 de setembre passat es va produir al camí de Can Garbells,
per culpa de les intenses pluges. L’actuació va
consistir en netejar la terra caiguda del marge del
camp on es va produir, a prop del trencant d’on
fa anys hi havia hagut l’antic abocador d’escombraries.
Per altra banda el mes d’octubre passat
es van fer les obres l’adequació del camí de
Puig-l’agulla que transcorre més o menys paral•lel al torrent per la banda de Cànoves, per
arribar finalment al santuari de Puig-l’agulla.
Amb motoanivelladora es van tapar els xaragalls
i els sots del camí i es van refer les trenques i
anivellar l’esplanada. Aquestes intervencions
han estat realitzades pel Consorci de l’Espai
Natural Guilleries-Savassona dins del programa
d’actuacions del 2016.

A petició de l’Ajuntament, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
ha incorporat la depuradora de Vilalleons al Pla de Sanejament
de Catalunya. Això permetrà que l’ACA es faci càrrec de les
despeses i que gestioni la depuradora a través de Depuradores
d’Osona, empresa mixta del Consell Comarcal d’Osona.
Aquesta depuradora va ser construïda l’any 2002 per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Té uns vasos de decantació inicials que retiren la matèria sòlida de les aigües residuals.
L’aigua circula paulatinament pel dipòsit de la depuradora, on
uns grans biodiscs amb bacteris adherits a les seves parets fan
les reaccions biològiques necessàries perquè l’aigua pugui ser
abocada al torrent de Vilalleons complint amb els paràmetres
de sanejament. Fins l’actualitat l’Ajuntament ha hagut d’assumir les despeses d’explotació de la depuradora, quelcom que
per llei li correspon a l’ACA. Amb la firma del conveni, la situació es regularitzarà definitivament.
Osona disposa de 30 depuradores, que garanteixen el sanejament del 95% de la comarca.

Ajuts a les activitats
esportives dels infants

L’Ajuntament de Sant Julià ha tret de nou una convocatòria
oberta d’ajuts pels infants del municipi que, per dificultats
econòmiques de les seves famílies, no poden fer activitats extraescolars esportives.
La convocatòria, endegada per la regidoria de Benestar social, es va difondre per carta a totes les famílies amb infants
en edat escolar, per tal que tots els interessats poguessin presentar la seva sol•licitud. La quantia total dels ajuts ha estat de
2.265,94 €, finançats per l’Ajuntament i per l’àrea d’esports de
Diputació de Barcelona. El repartiment dels ajuts s’ha decidit,
com sempre, en funció de la situació de les famílies, a partir de
criteris tècnics i econòmics.

L’equip de
govern
va obrir
l’Ajuntament
el 6 de
desembre
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L’ACA incorpora la depuradora
de Vilalleons al Pla de
Sanejament de Catalunya

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va obrir l’Ajuntament el
dimarts 6 de desembre, en
consonància amb la proposta
que l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI) va
fer a tots els ajuntaments adherits. L’equip de govern es va
voler posar a la disposició de
la ciutadania, com cada dia de
l’any, per tal de recollir qualsevol queixa o suggeriment. Durant el matí alguns veïns es van
adreçar, de manera telefònica
o presencial, a l’Ajuntament. A
les 12 equip de govern i oposició van ser presents conjuntament a la lectura del manifest
“Treballem per Catalunya”,
que va cloure la jornada reivindicativa.

Festes locals
del 2017

D’acord amb el calendari de
festes laborals de Catalunya
per al 2017, l’Ajuntament de
Sant Julià ha escollit com a
festes locals el dies 5 de juny
(dilluns de la segona Pasqua) i
el 24 de juliol (dilluns després
de la Festa Major).
De les tretze festes laborals
fixades per la Generalitat de
Catalunya n’hi ha una, a triar
entre el 6 de gener (Reis), el 17
d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan),
i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té caràcter de recuperable. Les altres dotze són
de caràcter retribuït i no recuperable.
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El secretari d’Afers Socials i Famílies
visita l’Espai Activa’t i el Casal d’Avis
El secretari d’Afers Socials
i Famílies de la Generalitat,
Francesc Iglesies va ser a
Sant Julià de Vilatorta el dissabte 19 de novembre. Iglesies va ser rebut pel president
del Consell Comarcal, Joan
Roca, per l’alcalde Joan Carles Rodríguez —vicepresident
primer del Consell Comarcal i
responsable de l’Àrea d’Atenció a les persones—, la regidora de benestar social Trini
Subirana i els regidors de benestar social d’Olost i Gurb,
Pere Martí i Montse Faro. Des
de l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta es va transmetre
al secretari la preocupació per

la falta de finançament als Espais Activa’t, que actualment
assumeixen els ajuntaments
en la seva major part. Iglesies

es va comprometre que des
del seu departament es farien
esforços per millorar aquesta
situació.

L’Oficina del Cadastre notifica
les regularitzacions cadastrals
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Fa uns mesos, com en altres
pobles de la comarca, la Direcció General del Cadastre
del Ministeri d’Hisenda va iniciar un procediment de regularització cadastral a Sant Julià de Vilatorta. Com ja s’havia
anunciat en aquesta revista,
una empresa contractada pel
Cadastre va efectuar inspeccions als immobles de tot el
municipi per comprovar si la
construcció era nova, havia
estat ampliada, reformada, o
havia canviat d’ús, respecte la
informació que tenia la Gerència del Cadastre de cadascuna de les construccions.
Durant els mesos d’octubre i novembre el Ministeri ha
notificat als propietaris quins
canvis no declarats ha tingut
el seu immoble i, per tant,
quin valor cadastral més alt
els serà aplicat a partir d’ara.
La Gerència del Cadastre
recorda que per llei els propietaris estan obligats a declarar
al Cadastre tota reforma que

facin al seu immoble. Com que
habitualment els propietaris no
fan aquestes comunicacions,
la Gerència els aplica una taxa
de 60 € en concepte d’haver
hagut de regularitzar d’ofici el
valor d’aquell immoble.
Però aquest import és independent respecte l’increment
que experimentaran els diferents impostos que depenen
del valor cadastral. El més conegut, l’Impost de béns immobles (IBI) que cada any recapta
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT). Quan el Ministeri
d’Hisenda comunica a l’ORGT
l’augment de valor cadastral
d’un immoble, l’ORGT liquida
la diferència entre l’anterior
valor cadastral i l’actual, de
tots els exercicis endarrerits
no prescrits (màxim 4 anys).
Per tant, cal tenir en compte
que l’any vinent, a més del rebut de l’IBI de l’any 2017, es liquidaran les quotes d’aquests
anys anteriors.
A pesar que aquest procés

de regularització no depèn de
l’Ajuntament de Sant Julià,
aquest s’ha posat a disposició
dels afectats per intentar resoldre els dubtes que els puguin
sorgir. A més, l’Ajuntament ha
demanat a l’ORGT que l’any
2017 tingui la màxima flexibilitat per cobrar liquidacions
de les quotes de l’IBI corresponent als exercicis anteriors,
en funció de la petició de cada
interessat. Per poder fraccionar aquests pagaments, poseu-vos en contacte amb les
oficines de l’Ajuntament.

Convocatòria de
places en el Servei
de Manteniment

Precisament per cobrir les vacants en
el Servei de Manteniment, l’Ajuntament preveu convocar places d’operari, que algunes de les quals s’han
cobert des de l’estiu passat amb treballadors temporals. També es preveu haver de cobrir la plaça de cap de
manteniment. La convocatòria serà
oportunament informada a través del
butlletí digital de l’Ajuntament, Infovilatorta.cat.

El juliol passat es va jubilar en Jaume Sala, treballador
del Servei de Manteniment de l’Ajuntament de Sant Julià. En Jaume, que portava una llarga trajectòria d’oficial
de paleteria a l’empresa privada, va entrar al Servei de
Manteniment el juliol de l’any 2003. Han estat 13 anys
de servei continuat al poble, que tots els companys de
l’Ajuntament li van voler agrair en una petita recepció en
què se li va regalar una placa perquè recordés els bons
moments viscuts —i oblidés els moments més durs, que
també hi deuen haver sigut! De part de tots els companys
de feina, que tinguis molt bona jubilació, Jaume!

L’Ajuntament es replanteja
el sistema de recollida
de residus

L’Ajuntament de Sant Julià va encarregar un estudi per
analitzar la viabilitat i eficiència del sistema de recollida
d’escombraries al municipi a l’empresa Recollida de Residus d’Osona, SL. Aquesta empresa, participada en un
51% pel Consell Comarcal d’Osona, realitza el servei de
recollida a Sant Julià per encàrrec de l’Ajuntament,.
L’estudi es va encarregar per diversos factors. Els
contenidors actuals estan apunt d’exhaurir la seva vida
útil. A més, s’ha encarit i es preveu que es continuarà
encarint la tona de rebuig tractada a l’abocador d’Orís.
I l’Ajuntament no vol augmentar l’actual taxa d’escombraries, que ja és una de les més cares de la comarca.
L’estudi, que ja ha estat completat, analitza els sistemes de gestió que poden implantar-se a Sant Julià.
Les dades es volen presentar en una reunió informativa oberta a tots els veïns, que s’aprofitarà per parlar de
manera global de la gestió dels residus, un dels serveis
bàsics que l’Ajuntament presta al municipi i que sovint
és poc conegut per la ciutadania.
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En Jaume Sala, del Servei
de Manteniment, es jubila

Reforma de voreres
al barri del Puig

Els treballs de reforma de les voreres al
barri del Puig estan molt avançats. Des
que es va tallar tot l’arbrat, el Servei
de Manteniment ha començat a reparar paviments, s’han adequat els guals
de vianants que estaven desplaçats i
s’han reparat o creat escocells pel nou
arbrat. Abans d’acabar l’any es preveu la plantació de 26 exemplars de
Pyrus calleryana, pereres ornamentals
com les que llueixen al carrer Núria,
de creixement més aviat lent. Restarà
pendent fer les mateixes actuacions
descrites al carrer de la Serra.

Un grup de nois
recullen 150 firmes
a favor d’un
skateparc

Un grup de nois del poble han recollit
més de 180 firmes a favor de construir
un parc de patinatge. La seva afició
al monopatí els ha dut a fer aquesta
reclamació, perquè consideren insuficient la plataforma existent al costat
de la taula de pedra de Pleuna. Atesa aquesta reclamació, l’Ajuntament
ha decidit avançar la rehabilitació de
la zona esportiva del costat de les
piscines municipals. On hi ha l’antiga
pista de tenis municipal, hi ha prevista
la construcció d’un parc de patinatge
com el que demanen.
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Coneixes l’Espai Activa’t? (Centre de Dia)
L’Espai Activa’t és un centre obert a totes les persones
grans del municipi. L’Espai
Activa’t ofereix una atenció
integral i individualitzada amb
l’objectiu de millorar o mantenir el grau d’autonomia, ajuda
a gaudir del seu temps lliure i
dóna suport a la família o als
seus cuidadors.
Activitats que es fan a l’Espai Activa’t
Tallers de memòria, tallers de
gimnàstica suau, manualitats, lectura, escriptura, higiene, podologia, jocs de taula,
commemoració de les festes
principals de l’any, xerrades i
grups d’ajuda mútua pels cuidadors.
Avantatges d’anar a l’Espai
Activa’t
Per les persones que són completament autònomes, les tardes d’envelliment actiu són una
manera de fer grup i passar-ho
bé. Els matins estan destinats
a persones que ja no tenen una
autonomia completa. Anar-hi
suposa passar una estona en
grup, mantenir-se més actives
en un entorn segur, envoltades
de professionals. Això fa que
no passin tot el dia amb la família, amb el cansament que
pot suposar això tant per la
persona gran com per la pròpia família.
ALTRES SERVEIS QUE
OFEREIX EL CENTRE
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Envelliment Actiu
Envelliment Actiu és la proposta que fa l’Espai Activa’t
per la prevenció de la dependència a les persones majors
de 65 anys. Envelliment actiu
es fa en grup durant dues tardes a la setmana. Són grups
molt animats, parleu amb algun dels participants, s’ho
passen molt bé!

Veniu a conèixer les instal·lacions!
L’equip de l’Espai us convida a veure les instal•lacions!
L’equip està format per un coordinador, una auxiliar de gerontologia i una terapeuta ocupacional que us ofereixen una
visita personalitzada perquè pugueu veure i conèixer de primera mà les instal•lacions i us informin de totes les activitats
que s’hi fan i les seves característiques.
L’Espai Activa’t (Centre de dia) és un equipament municipal situat al carrer Marquesos de Vilallonga, 34, on abans
hi havien les escoles públiques, al costat de la pista poliesportiva i del Casal d’Avis. Telèfon 93 888 77 62. És un edifici
de nova planta que es va posar en funcionament l’any 2012
i està adaptat segons la normativa vigent d’accessibilitat,
usabilitat i seguretat. Compta amb grans espais diàfans climatitzats i està envoltat d’un gran pati exterior.

HORARIS
Horari de l’Espai Activa’t (Centre de dia)
de 9 del matí a 1 del migdia
Horari de menjador
d’1 a 2/4 de 3 del migdia
Horari d’Envelliment Actiu
de 3 a 5 de la tarda
(els dimarts i els dijous)
Menjador Social
També s’ofereix el servei de
menjador a totes les persones majors de 65 anys que no
van a l’Espai. Prèviament cal
concertar visita a l’Ajuntament
amb la treballadora social,
Marta Freixa. El preu del menú
és de 7€.

Flexibilitat d’assistència
Espai Activa’t (Centre de dia)
ofereix la possibilitat de poder anar-hi un o cinc dies a
la setmana. Fer només els
matins o només les dues
tardes, depenent de les necessitats o preferències que
escolliu.

La quarta edició de la Fira
d’Entitats de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons es va fer el
dissabte 24 de setembre en
un format més reduït, només
en horari de tarda, d’acord
amb els suggeriments recollits l’any anterior. La plaça de
Catalunya va acollir aquest
certamen dedicat a la promoció de l’associacionisme i el
voluntariat. També va servir
al grup vilatortí Cincson’s per
presentar-se i debutar davant
del públic local.
A més de ser present en els
estands, les 21 entitats presents a la Fira van preparar
un programa d’activitats ben
divers i amè: test de preguntes sobre temes sardanístics,
taller de puntes de coixí, taller
de programació amb “scratch”
de petits jocs d’ordinador, taller de fer caricatures estil manga, taller de braçalets, imants
i clauers, taller de mecànica
bàsica per a la bicicleta, mostra de motos antigues, mostra
d’escenografia i vídeos de teatre, mostra gràfica de la coral,
mostra del projecte “Un torn
de terrissa vilatortí a Jali”, el joc
de punteria “pilota a l’olla”, a
més d’activitats puntuals com
ara un circuit de bàsquet botant una pilota pels carrers del
nucli històric, una cantada popular del “Som vilatortins” per
part de les Caramelles del Roser i la coral Cants i Rialles i un
passeig musical amb l’avi Ton
a càrrec de l’Aula de Música.
Durant tota la tarda els
nens i nenes van gaudir de
dues atraccions inflables i es
va fer una xocolatada popular dedicada especialment
la gent de les entitats que el
públic assistent també va poder tastar-la. El grup vilatortí
Cincson’s, que debutava a
Sant Julià, va posar el punt i
final amb una gran actuació
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Fira d’Entitats

on oferiren una cantada d’havaneres i cançons populars.
Com a acte paral•lel a la
Fira d’Entitats, durant el mateix cap de setmana, Terrra de
Tupinots, amb la col•laboració
de l’Ajuntament, va presentar
l’exposició “Portes parlants”,
palimsestos de Pere Morera,
a l’Aula de Cultura. “Portes
parlants” són pintures d’atzar
sota la mirada de Francesc
Orenes –doctor en Belles Artsque en va fer una explicació.
L’objectiu de la fira és facilitar un punt de trobada on les
entitats puguin mostrar, donar
a conèixer i difondre la seva
activitat. El teixit associatiu de
Sant Julià de Vilatorta destaca
per la seva gran varietat cultural, tradicional, festiva, espor-

tiva, social, cívica, emprenedora, juvenil i col•laboradora
en projectes d’ajuda mútua.
Les entitats que hi van participar foren: Abaraka Bake,
ADF Portal Guilleries, Agrupació Sardanista, Amics Motos Antics, Aula Municipal de
Música, Caramelles del Roser,
Casal d’Avis Font Noguera,
Code Club Vilatorta,Club Ciclista Calma, Club Esportiu
Vilatorta, Club Patinatge Artístic, Coral Cants i Rialles,
Escola Municipal de Dibuix i
Pintura, Estudi Tres Llunes,
Mans Unides, Mans ManetesTaller de labors, Meteovilatorta.cat, Puntaires de Vilatorta
i Vilalleons, Osona Contra el
Càncer, Terra de Tupinots i Vilatorta Teatre.
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Mor
l’escultor
vilatortí
Jordi Pallàs
Jordi Pallàs Galobardes va
morir el dissabte 10 de setembre passat a l’edat de 89 anys.
En Jordi de can Marc va ser
mestre escultor durant més de
60 anys. L’interès per la història, la facilitat d’expressió en
el dibuix, l’admiració per escultors consagrats i les seves
obres el van fer decantar cap
a l’art de l’escultura de la mà
del mestre vigatà Pere Puntí.
La seva primera obra va ser la
creació d’una imatge de sant
Lluís. En Jordi dominava la
pedra, el fang i la fusta. De les
seves mans van eixir una gran
quantitat d’escultures. A l’església parroquial hi tenim una
mostra del seu art: la imatge
de sant Julià que presideix el
presbiteri, el Sagrat Cor de la
capella fonda i les imatges de
sant Cristòfol i sant Antoni M.
Claret, a la nau lateral. D’ell és
el monument a les Caramelles
del Roser que es va erigir l’any

1990 en motiu dels 400 anys
de la confraria, situat a la plaça
de l’Ajuntament. Té obres escampades arreu del país, entre d’altres el monument a l’Atlàntida, de Jacint Verdaguer,
a Folgueroles i la imatge de
santa Caterina que hi havia al
convent de santa Caterina de
Siena a Girona. També va ser
important la seva intervenció
en les obres escultòriques de
l’església de la Mercè de Vic.
A més d’escultor, Jordi Pallàs va ser mestre restaurador,
especialitzat en art barroc.
L’any 1977 va restaurar el retaule de l’església d’Arenys

de Mar, un dels més grans
d’aquest estil que hi ha a Catalunya i a principis dels anys 70
del segle passat va participar
activament en les excavacions
i la recuperació patrimonial del
monestir de Sant Llorenç.
Home de poques paraules,
però de grans obres, en Jordi
va viure amb senzillesa per dedicar-se en cos i ànima al seu
ofici. Provinent d’una nissaga
d’artistes, Jordi Pallàs Galobardes era nebot del mestre
d’obres Miquel Pallàs Sala.
Lluís Vilalta Vivet
Regidor de cultura

Recollits 700 quilos d’aliments en el Gran Recapte
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Un any més, Sant Julià de Vilatorta, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, Càritas, la llar
d’infants Patuleia, l’escola pública Bellpuig i els comerços
local, es va sumar al Gran Recapte d’Aliments que es va fer
entre els dies 16 i 26 de novembre. Al nostre poble hi havien
instal·lat set punts de recollida.
Com a novetat més destacada, enguany cal destacar
la col·laboració especial dels
alumnes de l’Escola Bellpuig
que en el marc del projecte
“10 anys, 10 valors” feren de
voluntaris encarregats de recollir els aliments, fer la clas-

sificació i fer-los arribar els
punts de distribució. L’objectiu
d’aquesta iniciativa era fomentar la solidaritat i el compromís
social entre els més joves. El
Gran Recapte d’Aliments a
Catalunya és una campanya

de recollida d’aliments bàsics
per aconseguir que les persones més necessitades del
nostre entorn rebin ajuda alimentària, també serveix per
donar a conèixer la situació
que travessen.

Com cada 16 d’agost, mossèn
Jaume va dir missa a l’ermita
de Sant Roc en honor al sant.
Missa que enguany va tenir un
record especial per a la Carme Font, que malauradament
va morir el mes de juliol passat. La Carme era membre de
Relleu, l’entitat que l’any 1977
va impulsar la reobertura i restauració de l’ermita, tancada
durant molts anys. El centenar
llarg de persones que hi van
assistir van cantar els Goigs de
Sant Roc i van menjar xocolata
amb xurros a recer dels arbres
que hi ha a l’era de la masia.
Aquesta xocolatada la serveix
cada any gentilment l’hotel
Mas Albereda.

poble

L’Aplec de Sant Roc recorda la Carme Font

Carme Font organitzant la xocolatada de les Festes Populars Sant Roc de l’any 1978

“Caminem amb en Lluís Malet”,
una iniciativa per conèixer la rodalia

El diumenge 27 de novembre es va fer la primera sortida amb en
Lluís Malet que va passar per un sector de la ruta de l’Aeròdrom
fins a Vilalleons on els caminants es van aturar per esmorzar. A
la plaça dels Castanyers els esperava un petit refrigeri ofert per
l’Ajuntament per celebrar l’inici d’aquesta iniciativa. la tornada a
Sant Julià es va passar per la carena. En total es van fer uns 12 km.
En Lluís Malet, bon coneixedor d’aquets verals, s’ofereix cada
últim diumenge del mes per fer de guia a tothom que vulgui participar d’aquesta experiència. A cada sortida es fa una ruta diferent
amb recorreguts d’entre 10 i 12 quilòmetres. La sortida és a les 9
del matí de la plaça de l’Ajuntament i només cal portar esmorzar i
calçat adequat per caminar. En aquesta activitat, que és gratuïta i
oberta a tothom, cada participant es fa responsable de si mateix i
assumeix tota responsabilitat en qualsevol eventualitat. La propera
sortida serà el 18 de desembre perquè l’útim diumenge és Nadal,
les sortides de l’any vinent s’anuncien en el Calendari Vilatortí.

Els Amics del
Museu d’Art de
Girona visiten
Sant Julià
de Vilatorta

El 24 de setembre al matí un
grup de 19 persones dels
Amics del Museu d’Art de Girona van fer la ruta guiada del
modernisme i noucentisme.
Era la primera vegada que
visitaven Sant Julià i els va
sorprendre gratament el patrimoni i la història del nostre
poble. Durant la visita, acompanyats de la guia, van poder
gaudir d’explicacions genèriques de l’arquitectura i el fenomen de l’estiueig que són
extrapolables a altres poblacions i conjunts patrimonials
de Catalunya.
Si voleu venir a fer la visita
guiada de la ruta modernista
i noucentista de Sant Julià de
Vilatorta cal fer la reserva anticipada a sjv.vista@vilatorta.
cat o bé trucar a les oficines
de l’Ajuntament: 93 812 21 79.
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L’Àmbit Riera obre
les seves portes

IMés cafeteria & restaurant
un nou espai gastronòmic

L’Àmbit Riera és un espai especial, concebut
i pensat per en Joan Soler Riera i la seva parella la Marta Marly Mallol, on a més a més de
trobar-hi llibreria, papereria i objectes de regal, també hi podreu trobar artesania, terrissa
local, ceràmica, records de Sant Julià, espai
d’art, i marcs de tots tipus. A banda d’obres
del propi Riera, trobareu exposicions i projecció d’artistes, en especial artistes locals. Pensant més enllà d’una llibreria convencional,
oferiran també venda de llibres de segona mà,
que es podran deixar en dipòsit i organitzaran
tertúlies literàries.
L’Àmbit Riera és al carrer de Núria, num. 1
i està obert de dilluns a dissabte. Els festius
assenyalats també obriran. L’Àmbit Riera té
pàgina de Facebook, Twitter i Instagram, des
d’on podeu estar informats de totes les novetats, el telèfon 93 812 24 99 i el correu electrònic lambitriera@gmail.com.

Des del mes de setembre passat en Xavier Martínez i la Vero Arroyave, que fins a mitjans d’aquest
any havien portat els bars del pavelló i les piscines municipals, s’han fet càrrec del nou restaurant “I més” situat on anteriorment hi havia hagut
“la Troballa”, a l’avinguda Montserrat, 19.
A “IMés” hi podeu fer esmorzars de forquilla,
entrepans, pizza i plats combinats; el menú diari
val 12 € i l’especialitat dels dijous és la paella,
que com la fideuà es fan al moment per cada taula amb un temps d’espera entre 10-15 minuts.
Tenen menús especials per a les persones que
pateixen intoleràncies o al·lèrgies alimentaries.
L’horari d’obertura és el següent: dilluns i dimarts d’11 a 18h, dijous i divendres d’11 a 23h,
dissabtes de 9 a 23h, diumenges de 9 a 18h. El
dimecres és tancat per festa setmanal. El telèfon
fixe és el mateix que hi havia: 93 812 28 28 i el
93 812 05 19 i també podeu fer reserves al mòbil:
635 40 37 59.

Ens és donat de ser breument al món

Diumenges
5, 12, 19 i 26 de febrer
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Preu de l’entrada 4€ per sessió
Abonament per a les quatre sessions: 12€
Les projeccions començaran a 2/4 de 6 de la tarda
Les pel·lícules s’anunciaran oportunament

Fem l’esforç, de no desdir-nos-en.
Portem al coll els dies que ens pertoquen
no sempre clars ni sempre complaents.
Encara bo que un benestar perfaci
el desig d’un proposit que ens atrau.
Qui sap si tot plegat només serveixi
per fondre’ns amb el Tot d’on procedim.
I com serà que no fem bona lletra
en el paper pautat d’aquest anhy nou,
procaç, de gran voler, que ara comença.
Anton Carrera

El 28 de setembre passat va fer
100 anys del naixement de Manel Balasch Suñé –en Manel de
can Nis-. D’ofici cansalader, va
combinar la seva feina amb la
seva afició per la música –tocava el violí, el piano, el flabiol i el
tamborí i va ser cantant de la cobla-orquestra Renaixença, d’aquí
Sant Julià-. Com a compositor va
fer 31 sardanes, 17 caramelles
(algunes amb música de les seves pròpies sardanes) i 24 peces
més entre valsos, boleros, foxtrot, havaneres, etc. Manel Balasch que va morir el 12 de juliol
de 2008 va rebre la Insignia d’or
de Sant Julià de Vilatorta l’any ...
En motiu del centenari del
seu naixement, la Confederació Sardanista de Catalunya va
escollir la seva sardana “Gentil Adriana” com a sardana universal del 2016 i va ser peça
unitària del Dia Universal de la
Sardana, el 19 de juny passat.
A més de les audicions de
sardanes que se li han dedicat
aquest 2016, una comissió formada per familiars, l’Agrupació
Sardanista, les Caramelles del
Roser, l’Ajuntament i amb la iniciativa de Jordi Sitjes han preparat uns acte de record a Manel
Balasch, que es faran el proper
cap de setmana del 7 i 8 de gener, coincidint amb la festivitat de
Sant Julià –patró de la parròquia.

poble

Homenatge al compositor Manel Balasch Suñé

DISSABTE DIA 7 DE GENER
a les 6 de la tarda, a l’Aula de Cultura:
Inauguració de l’exposició

“Manel Balasch, el compositor cansalader”
L’horari de l’exposició serà: dissabte, de 5 a 8 de la tarda
i diumenge d’11 a 2 i de 5 a 8 de la tarda.
DIUMENGE DIA 8 DE GENER
a les 5 de la tarda, al pavelló municipal:
Audició de sardanes amb la Jovenívola de Sabadell
del mestre Balasch, la cobla interpretarà les sardanes:
Gentil Adriana i l’Ermita de sant Roc
i a la mitja part, les Caramelles del Roser cantaran:
Rosa Vera i Bordó florit

CAMPANYA DE NADAL
Del 15 de desembre al 3 de gener
ASSOCIACIÓ
DE COMERCIANTS DE
SANT JULIÀ DE VILATORTA
I VILALLEONS

Aquest Nadal
realitza les teves compres
als establiments de l’Associacio de Comerciants
de Sant Julià de Vilatorta i podràs participar
en el sorteig d’una magnífica panera
19

20

L’escriptor manlleuenc
Jacint Sala estrena una
adaptació de ‘La més
forta’, un monòleg del
suec August Strindberg
sobre el gènere femení
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Tulipes brodades, l’èpica de la lluita entre dones

Ca l’Anglada ha acollit
dues representacions
de l’obra de teatre
aquest octubre
Ajudar-nos a comprendre l’altre és una de les grans virtuts
del diàleg, però —en el procés
de dialogar— sovint a qui acabem descobrint és a nosaltres
mateixos, en un exercici per
calibrar la coherència de les
nostres posicions. Es tracta
d’un joc psicològic que repetim dia a dia i que, per tant, de
cap manera pot passar desapercebut a l’art del teatre.
Tulipes brodades és, paradoxalment, un monòleg:
un sofisticat duel d’actrius
en què una no deixa de parlar mentre l’altra no diu res.
Encarnen l’esposa d’un marit
que el públic no coneix i qui
n’ha estat l’amant, cara a cara
en una petita cafeteria durant
la vigília de Nadal.
Amb un text precís, brutal
i anihilador, l’obra discorre en
un anar i venir de confessions
i acusacions de l’enganyada,
que vol demostrar com n’és de
forta malgrat la intromissió en
la seva vida de parella. L’entremetiment, entén el públic,
va molt més enllà de la infidelitat, perquè el marit continua
projectant la imatge de l’amant
sobre l’esposa. D’aquí que, per
exemple, li demani de brodar
tulipes a les sabatilles, sabent
que són les flors preferides de
la tercera en discòrdia.
L’obra és suggestiva en
tant que totes les deduccions
les ha de fer l’espectador.

S’estableix una agresta relació de competència en què
l’amant, que no diu res, es fa
tan necessària com l’enganyada. I és que és només contraposant-se a ella, a l’altra,
que el monòleg pren sentit.
Val a dir de l’adaptació de
Jacint Sala que va un pas més
enllà. Amb tres actrius a escena que es tornen els papers,
descobrim com de diferents
poden ser unes mateixes paraules segons la boca que

les pronuncia: la d’una dona
assenyada, espontània o bé
lasciva. És aquesta lluita de
poders la que fa de Tulipes
brodades un complex exercici
d’interpretació. Una proposta excel·lent a Ca l’Anglada, i
més si tenim en compte que
cap de les tres actrius de la
Fogona —Montse Guix, Anna
Santanach i Glòria Vilanova—
ho és professionalment.
Meritxell Vilamala

Osona Contra el Càncer

La recaptació de la campanya 2016 de l’Associació Osona Contra el Càncer de Sant Julià de Vilatorta ha estat de
3.243,81€ (casa per casa: 2.712,51€, Vilalleons: 121,30€,
propines del restaurant cal Teixidor: 110,00€, Fira d’Entitats
-pro investigació càncer infantil- Hospital Sant Joan de Déu:
300,00€).
L’Associació us dóna les gràcies més sinceres i demana
la col·laboració de veïns de Vilalleons perquè s’apuntin com
a voluntaris per fer la recapta d’aquesta zona del poble.
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A propòsit del llibre
“El Pare Manuel Cazador
o la passió per la ciència”
Aquest llibre monogràfic,
obra de Francesc Orenes i
Navarro editat per l’Ajuntament de Sant Julia de Vilatorta, ha vist la llum el mes de
juliol d’aquest any 2016 com
a coronament d’una sèrie de
demostracions d’estima amb
què el nostre poble ha volgut
fer palès l’agraïment i consideració cap aquest religiós
que romangué quasi tota la
seva vida al servei del col·legi
de nens orfes. Un home que
sempre es va moure amb una
visió ampla del sentit del treball que realitzava, fet que li donà
prestigi i reconeixement entre
els científics del seu temps i
un agraïment dels que varen
tenir la sort de tractar-lo, estima que entre nosaltres s’ha
allargat fins els nostres dies.
Amb certesa, al pare Cazador
ja se li havien fet diferents reconeixements, però un llibre té
un regust especial.
Cal fer un elogi d’aquest llibre ja que, malgrat els auguris
no massa plaents de futur que
avui té aquest medi de donar
a conèixer al nostre entorn
una realitat concreta, el llibre
és -i crec que ho serà encara temps- el medi més adient
per deixar a la posteritat el record del que ha estat el nostre
passat i ser una lliçó profitosa pel nostre futur. Sempre
serà un referent que tindrem
a casa nostra en la nostra biblioteca, al que podem tornar
a voluntat.
El llibre a què ens referim
amb els seu annexos té 166
pàgines i 7 capítols, i el nervi
de la narració està relacionat
amb la vida i obra del pare
Manuel Cazador de l’orde religiosa de la Sagrada Família
i de la lloable tasca que por-

tà a terme des del seu espai
del Col·legi d’Orfes, tant en el
camp educatiu com, sobretot, en el seu desplegament
científic. El llibre té a més la
virtut de situar el personatge
en un entorn, per molts avui
poc conegut, com són els
temes tractats en els tres primers capítols: Josep Puig i
Cunyer i el seu llegat; El pare
Josep Manyanet i la seva
obra i El col·legi d’orfes i la
seva granja, en un edifici que
avui continua fent un valuós
servei al poble amb el nom
del col·legi El Roser. Tres realitats encara vigents que amb
trets esplendorosos han conformat el nostre present. El
reportatge audiovisual que,
paral·lelament, ha editat el
mateix Ajuntament ajuda a
reviure aquestes realitats.
De la part central del llibre
no m’estendré en comentaris,
el millor és que tothom el llegeixi i en tregui les seves opinions i acabarà estimant i fent

seu el personatge. Sí que cal
dir que ajuden en gran manera a avaluar la seva figura els
annexos on podem deduir la
importància que va tenir pel
país l’Observatori Meteorològic de Sant Julià de Vilatorta
i apreciar-ne la correspondència amb personatges de
l’època. És també d’agrair la
part gràfica de l’obra que ens
fa entrar pels ulls unes imatges que la majoria no ha vist
mai i molts pocs poden avui
recordar. A més podem fernos una reflexió sobre el tema
de la predicció del temps, que
sempre ha estat un recurs de
conversa banal i sobre el que
tots ens veiem animats opinar-hi, cosa que ja passava
en el temps del Pare Cazador,
però ara, amb la informació
mediàtica que ens dóna la
televisió, ha agafat un caire
nou i fins ha convertit en familiar un lèxic pseudocientífic a
l’abast de tothom que el bon
religiós de la Sagrada Família

Miquel Ylla-Català

Cincson’s un nou grup
musical de casa
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no podia ni somniar.
Voldria fer-vos arribar alguns dels suggeriments i
lliçons que he pogut treure de
la lectura del llibre i de la persona d’aquest científic, del
qual havia sentit parlar molt
en la meva joventut i que els
nostres pares ja varen saber
apreciar com calia. Les reflexions o l’ensenyament que
ens pot portar la lectura del
llibre són:
-Mireu sovint al cel, de dia
i de nit. Ajuda sempre a situar-nos en la nostra realitat,
dóna el sentit exacte de la
nostra dimensió. He pensat
en la multiplicitat d’idees que
devien bullir en la ment del
pare Manuel Cazador quan
mirava el cel i feia seves les
estrelles, les constel·lacions i
els núvols que el creuaven.
-Res és tan profitós com
el treball pacient, a voltes
ignorat per la majoria, sense
afany personalista ni vivint
sota la pressió dels neguits
que els temps actuals volen
sumir-nos amb un nerviosisme i una falsa sobre activitat
que equivocadament sembla
justificar-nos.
-La humilitat i la senzillesa
són encara unes virtuts a la
llarga sempre reconegudes.
Sense fer soroll, conscients
de la nostra petitesa, sempre
podem ser eficients, serem
escoltats i tindrem més credibilitat. La seva vida i la seva
actuació us convenceran
d’aquesta afirmació.
-Escoltar sempre als altres. Nosaltres no ho sabem
tot. Sovint el millor és callar
i escoltar. El pare Cazador
sempre compulsava les seves dades i el resultat de les
seves experiències amb la informació que rebia.
Finalment una recomanació: compreu el llibre i llegiu-lo!

En Claudi Serra va formar part de Veus Harmòniques, un grup de
música de la comarca d’Osona i més tard d’un grup d’havaneres del Ripollès. Ara fa un any, juntament amb el seu cosí David
Rodríguez, va crear un nou grup d’havaneres i cançó popular:
Cincson’s. En aquest projecte també hi participen l’Àngel Vilalta,
en Josep Torras i l’Albert Casanovas.
Entre d’altres instruments, en David toca el piano i és professor de música. Havia estat director de la coral Cants i Rialles i
actualment dirigeix les corals de Roda de Ter i de Folgueroles.
En Claudi havia cantat sarsueles amb l’Aula Lírica de Granollers
durant molts anys. Pels altres components, fora del cas de l’Àngel que havia cantat amb les Caramelles del Roser, aquesta és
la seva primera incursió en el món de la música.
Cincson’s va debutar al nostre poble el 24 de setembre passat, a la plaça de Catalunya, amb una actuació en el marc de la
Fira d’Entitats.
Com valoreu la vostra primera actuació a casa?
La veritat és que hi va haver molts nervis sobretot per part dels
que som d’aquí. Fa una mica de respecte cantar davant del públic de casa. Però al mateix temps va ser una experiència molt
maca que esperem poder repetir properament.
Perquè només sou homes?
En el moment de formar el grup també ens vàrem plantejar poder agafar alguna veu femenina, però no va sorgir i ara ja ens
convé seguir així pel tema de similitud de veus. En principi no
tenim cap intenció d’augmentar el grup, pensem que cinc membres és un bon número per un grup d’havaneres i cançó popular.
Assagem un dia a la setmana i ho fem amb ànim de passar una
bona estona, tant en els assajos com a dalt l’escenari.
Teniu actuacions programades?
Abans d’aquí ja havíem actuat a Manlleu i a Santa Eulàlia de
Riuprimer. Ara estem treballant per oferir-nos les nostres actuacions a les residències d’avis de tota la comarca. Ens agrada
col·laborar gratuïtament per animar musicalment les festes que
s’organitzen en les residències de gent gran.
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El Cor de Noies de l’Orfeó Català
torna a fer un stage a Sant Julià
El cap de setmana 17 i 18 de
setembre, el Cor de Noies de
l’Orfeó Català va fer un stage
intensiu a Sant Julià de Vilatorta. Com l’any passat, la formació femenina i el seu equip artístic ens vam allotjar a la casa
de colònies del poble, i vam
realitzar els assaigs i sessions
de treball a l’Aula de Cultura.
En dates molt primerenques de la temporada, el cor
acostuma a fer aquest cap de
setmana de treball per tal de
posar en forma totes les cantaires -noies de 16 a 25 anys- i
començar a treballar en tots
els projectes que té per a la
temporada.
Sol passar, de fet cada vegada passa més, que a inicis
de temporada la plantilla de
cantaires és molt nova i variada en relació a la temporada
anterior i cal, doncs, fer sessions de treball intenses que
permetin al grup conèixer-se
en tots els sentits (musical,
vocal, personal...). Cal crear
el nou so que tindrà el cor, cal
crear complicitats (imprescindibles a l’hora de fer música
en grup!) i cal treballar ens els
codis tècnics que regiran el
treball que els espera.
Fer-ho en un poble tan bonic com Sant Julià és garantia
total que el treball sigui efectiu; marxar de la ciutat, i tenir moltes hores per fer feina,
compartir àpats i fer una mica
de xerinola, són ingredients
necessaris per tal que això
funcioni.
A Sant Julià ens heu rebut
molt bé. Quan vaig demanar
a l’Ajuntament la cessió de
la sala per treballar (un bar al
costat també és un punt extra
ideal) no s’ho van pensar ni un
sol moment, i tot van ser facilitats. A canvi, si és que això
es pot pagar d’alguna manera,

obríem les portes del nostre
assaig del diumenge al migdia, per tal que -a qui li pogués
fer il·lusió- pogués veure com
treballa un dels cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català. Ens
agrada tenir visites als nostres
assaigs, i compartir amb la
gent això que a nosaltres ens
apassiona.
L’anècdota del cap de setmana: les noies es van assabentar que aquell també era
un dia molt important per Sant
Julià, ja que inauguraven el
nou accés a l’Eix Transversal:
vam poder acabar-nos la xocolata desfeta que es va servir en l’acte d’inauguració. Un
gran detall per part de l’Ajuntament.

En aquests moments, i després de l’arrencada del curs al
nostre poble, el Cor de Noies
està treballant intensament
per al Tradicional Concert de
Sant Esteve (que podreu veure per TV3, com cada any), en
un projecte amb la Orquestra
Simfònica del Vallès que culminarà el mes de gener, i un
taller amb un dels millors cors
femenins d’Alemanya (Hannover) que el cor realitzarà pel
març a la capital del Bundesland.
Mil gràcies, Sant Julià per
acollir-nos tan bé!
Buia Reixach i Feixes
Directora del Cor de Noies
de l’Orfeó Català

Agraiment de l’Angelina Vilamala
Voldria demanar disculpes perquè en l’entrevista que em va
fer en Carles Fiter, publicada en el núm 75 de la revista Vilatorta, em vaig oblidar d’esmentar el suport i l’ajut que vaig
rebre en diverses ocasions de persones i entitats del poble
de Sant Julià de Vilatorta.
Molt agraïda a tothom.
Angelina Vilamala

Dins del marc de la Festa Major, el proppassat dia 21 de
juliol de 2016, un nombrós i
privilegiat conjunt de vilatortins tinguérem ocasió de presenciar la “Suite Vilatorta: un
retaule del passat” per celebrar la remodelació del nucli
històric de Sant Julià i la rehabilitació de ca l’Anglada com
a nou equipament municipal.
Permeteu-me quatre mots per
valorar l’essència i el significat
d’aquest original, creatiu i singular espectacle.
Concebut com un esdeveniment disciplinari, és a dir,
com una representació on intervenen moltes arts -música,
teatre, poesia, fotografia, color, llum i foc-, fonent-se totes en una gràcies a la nova
tecnologia, l’acte gaudí d’una
bona acollida de públic.
Dividit en cinc parts que
resseguien un filó històric,
l’espectacle contemplà cinc
moments de la història del
nostre poble en les figures del
bisbe Guillem de Balsereny
(segle XI), Elisenda de Bellpuig
(segle XIII), l’ofici de terrisser
(segle XIX), Miquel Pallàs (segle XIX) i Manuel Anglada (segle XX), gràcies a l’aportació
de Vilatorta Teatre amb intervencions musicals de Wikitrio
Ensemble i l’exquisida veu de
la cantant Dolors Lozano. Amb
paraules dels propis gestors
de l’espectacle es pretenia dur
a terme “un acte disciplinar,
pedagògic, poètic, sensible i
bell per despertar els sentits”.
I a fe de Déu que s’assolí.
L’objectiu prefixat s’aconseguí gràcies al saber fer dels
seus gestors. Aquests foren
capaços de vertebrar un espectacle festiu, enllaminador i
suggestiu en base al llenguatge visual del segle XXI, posat
al dia amb tots els recursos
que ofereix la nova tecnologia. L’escenari principal fou la

façana de ca l’Anglada sobre
la qual es projectaren imatges en videomapping i en què
aparegueren els actors protagonistes de la nostra història,
alternant amb els músics i la
cantant.
Agraeixo públicament a
Lluís Vilalta la feliç idea de la
creació de l’espectacle i la
seva direcció i a Xevi Pona,
autor dels textos, la posada
en escena de la representació.
El meu agraïment, també a tot
l’equip de músics, de teatre
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Estrena de Suite Vilatorta: un retaule del passat

i de tècnics que, durant una
hora i escaig, foren capaços
de seduir i atrapar i l’atenció
dels espectadors a través de
les imatges projectades, les
actuacions teatralitzades i la
música.
L’espectacle clogué amb
un bateig inesperat des restes
de pirotècnia damunt del caps
dels assistents. Imprevisiblement, fou el preu de l’espectacle que donem per ben pagat.
Francesc Orenes i Navarro
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Vilatortins
en xarxa

Tió automoció
concessionari
oficial Polaris

David Martos Bertelli @ElTioBertelli
2 de setembre
Sant Julià de Vilatorta, población de 3.100
hab. con una pabellón que ya quisiera para sí
Dènia, Orihuela o Ibi. Y circuito MovistarACB.

Tió Automoció, taller de manteniment i reparació d’automòbils de Sant Julià, és des del
mes de setembre passat concessionari de la
marca d’ATV’s i vehicles tot terreny Polaris.
Aquesta nova etapa del taller situat al polígon
La Quintana té com a objectiu complementar
la seva activitat representant una marca referent al sector de l’oci de vehicles de motor
off-road. Polaris és una marca americana líder
en aquest tipus de vehicles de quatre rodes
que compta amb 60 anys d’història. El mes
d’agost passat, Tió Automoció va fer dos anys
i continua oferint els seus serveis de manteniment de cotxes de totes les marques, i ara a
més els usuaris de la marca Polaris comptaran
amb un concessionari a la comarca, d’entre
els trenta que hi ha a tot l’Estat.

Ikebana

Bruna @fvbruna
3 de setembre
@tv3cat és Vilatorta no Vilatorrada! A @esport3 ho diuen bé. Ho podeu dir bé a
l’informatiu tbé? Gràcies! @aj_SJV
Marc Costa @CostaTrachsel
11 de setembre
Tres-cents vilatortins #apunt x anar a #Berga
a fer sentir la nostra veu d’esdevenir #RepublicaCatalana #Vilatorta
Joan C. Rodríguez @joancrodriguez
22 de setembre
Acabem de fer reunió amb Tupinots i estem
d’acord en moltes coses! La Festa Major 2017
serà un èxit @cramaida @cfitverd #Vilatorta
Eli Pujol @elimayans
25 de setembre
Cada vegada que plou hem de quedar sense
telèfon a Sant Julià de #Vilatorta,
@orange_es?
Àlex Riera @alexrierago
17 de novembre

El camí
de les
flors

WA
(harmonia)
Des de l´antigor els japonesos han conviscut amb la Natura, accepten el seu caràcter
imprevisible. Tant la religió Xintoista com la
Budista, respecten les manifestacions de la
Natura. Les dues religions busquen l´harmonia entre l´entorn inestable i la transformació del nostre interior.
Aquesta harmonia és la que hem de
transmetre a l’ikebana. Les flors reflecteixen
el pas de les estacions i els canvis del cor.
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Anna Sabaté

Sóc l’únic sorprès i encuriosit amb la nova
banda reductora a BV5201 entre Sant Julià
#Vilatorta i #Calldetenes al punt de Sant
Martí de Riudeperes?
Trutxi Serra Gabarre @TrutxiSerra10
22 de novembre
Esperant que arribi la fibra òptica d’una vegada, que l’internet de Santju és lamentable.
@joancrodriguez @aj_SJV
Joan C. Rodríguez @joancrodriguez
22 de novembre
@TrutxiSerra10 Hi estem treballant! 6 mesos i
la tindrem aquí. Actual servei ADSL és lamentable en molts punts del municipi.

Encetem nova secció perquè els vilatans pugueu
denunciar accions o exposar curiositats de Sant Juià
de Vilatorta a través d’imatges. Podeu enviar les
vostres fotos i un breu text a revistavilatorta@gmail.
com o etiquetar-nos al Twitter de: @rev_vilatorta

El passat juliol, el Consell de Joventut vam desviar el recorregut del Birratorta per no tacar de cervesa el nou
terra del nucli antic. Tot i així, veiem que durant el Torneig de Bàsquet no s’ha respectat gaire i han quedat
marques de cinta aïllant a les lloses de la plaça Major.
Carles Fiter

La revista
Vilatorta us
arriba a casa
gràcies a la
Fundació Areté
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Per quedar retratats!

Aquesta revista Vilatorta us ha
arribat a casa gràcies a la Fundació Areté. Areté, que ja s’ha
encarregat de repartir les últimes edicions de la revista, és
un Centre Especial de Treball
(CET) que promou la inserció
sociolaboral de persones amb
problemes de salut mental. Es
dedica sobretot a la fabricació
d’articles exclusius de fusta
destinats a l’horticultura i a la
jardineria, al servei de repartiment de material publicitari i
bustiada i a botiga de segona
mà. Areté forma part de la xarxa de recursos sociolaborals
de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
(FCMPPO), que ara ha passat
a anomenar-se “Osonament”,
i està ubicada a Vic i a Tona.
Si teniu una empresa, no
oblideu que la col·laboració
amb Areté permet acollir-se
a les mesures alternatives per
al compliment de la Llei d’Integració Social i Laboral del
Minusvàlid (Llei 13/1982), que
regula l’obligatorietat de reservar el 2% de la plantilla a
treballadors/es discapacitats,
tant en empreses públiques
com privades de més de 50
treballadors.

ANUNCIEU-VOS
A

Espai obert

Espai a la vostra disposició

Cal que els textos que vulgueu publicar en aquesta secció siguin respectuosos i que
la informació sigui veraç. Els articles no poden superar les 15 línies format A4; es pot
acompanyar d’una fotografia o una il·lustració i han d’anar signats. Cal que ens indiqueu les vostres dades: nom, cognoms, població i telèfon. Es publicaran els treballs
rebuts dins els terminis fixats. Ens ho podeu fer arribar a: revistavilatorta@gmail.com

VILATORTA
“ENTREM A CADA CASA”

1.400 exemplars

tres números a l’any
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Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18

28

fmolas@osonanet.com

Veterinari Sant Julià

Des del gener de 2014, Veterinari Sant Julià està establert al
núm. 10 del carrer del Compositor Ramon Victori.
Veterinari Sant Julià és una clínica amb servei de medicina
interna, dermatologia, anàlisi de sang, cirurgies, perruqeria i
botiga. La veterinària titular és Teresa Manzano.
Horari: de 10 a 13h. i de 17 a 20h; dissabte de 10 a 13h.
Telèfon: 93 812 23 15.
Correu electrònic: veterinaristjulià@hotmail.com

Amb l’objectiu de conèixer
una mica més els comerços
del poble, encetem aquesta
secció“Els nostres
comerços de prop” on
l’Associació de Comerciants
de Sant Julià de Vilatorta
ens presentarà un establiment
en cada número de la revista
Quina és la malaltia més freqüent que hi ha a Sant Julià?
Una de les malalties que hem de
tenir molt present aquí al poble és
la Leishmània. Aquí tenim molts
jardins i vegetació per tant tenim
molts mosquits que són els que
transmeten la malaltia.

els nostres comerços de prop

Associació de comerciants

Per què s’han d’esterilitzar els
gats i gossos?
Perquè d’aquesta manera s’eviten
una sèrie de malalties que poden
tenir quan es fan grans. S’eliminen
un conjunt de conductes indesitjables, com el marcatge amb el pipi,
i sobretot evitem que els gossos
i gats vagin criant sense control.
Sobretot en el cas dels gats, ja
que surten al carrer i si estiguessin castrats, no augmentaríem la
població de gats de carrer.
Quin és l’animal més estrany
que t’han portat a la consulta?
El pacient més curiós que m’han
portat va ser una papallona!

“El consell de la veterinària”
El dia a dia de les nostres mascotes recomanem tenir-los sempre ben desparasitats, tant internament pels paràsits intestinals com externament per les puces i les paparres. És un aspecte tan normal, que habitualment pensem que no cal, però
no és així: és molt important. Moltes puces o paparres poden
portar paràsits sanguinis que ens poden afectar a nosaltres i
fer-nos emmalaltir, com recentment es va veure un cas a les
notícies. També hem de tenir molt present que si tenim nens a
casa, hi ha molt risc que puguin agafar paràsits intestinals, ja
que sempre tenen les mans a la boca. Així doncs, no oblideu
de tenir ben desparasitada la vostra mascota.

Quin és el pentinat més curiós
que us han demanat?
El pentinat més curiós que hem
fet és una gosseta que li fem una
cresta a tot el cos
Es poden tenyir els gossos/
gats?
Els gossos i gats es podrien tenyir
i fer metxes, però no ho fem.
Sabem que en cas d’urgències
per persones, hem de trucar el
112. Com ho hem de fer amb
els animals?
Tenim un telèfon d’urgències en
cas que sigui necessari.
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setmana de la ciència

Vilatorta torna a vibrar
amb la Setmana de la Ciència
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La Setmana de la Ciència es va
celebrar entre el 14 i el 20 de
novembre amb un munt d’activitats variades relacionades
amb la ciència i dirigides per a
petits i per a grans. Un any més,
Meteovilatorta, en coordinació
amb l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta i Viu el Parc, va preparar aquesta nova edició.
Durant mesos, l’equip de
Meteovilatorta va treballar per
preparar un programa per fer
arribar la ciència a tota la població i a la comarca. Recordem que la ciència en general
sempre ha estat molt present
i rellevant a la nostra població gràcies a la figura del pare
Manuel Cazador, fundador del
nostre observatori històric i un
científic reconegut de principis
i mitjans del segle XX.
Els actes de la 21a Setmana de la Ciència a Sant Julià
de Vilatorta van tornar a ser
gratuïts i oberts a tothom amb
un programa molt variat. En
primer terme, l’exposició “Actuem amb energia” es va poder visitar a l’Aula de Cultura
durant tota la setmana. Aquesta exposició va mostrar com, a
partir d’un recurs que es troba
a la natura, podem acabar en-

cenent un llum; els avantatges
i els inconvenients derivats
d’aquest procés; com es pot
veure influenciat per l’estalvi i
l’ús eficient de l’energia en el
nostre dia a dia, i com les administracions locals, nacionals
i internacionals hi tenen un paper important.
Dintre els actes programats es va fer la inauguració
de la nova estació meteorològica del Casal d’Avis Font Noguera instal·lada per l’equip de
Meteovilatorta. Durant el cap
de setmana els actes van tenir
com a epicentre el Pavelló Municipal, on el divendres dia 18
de novembre es va fer el taller
ambiental “Planeta amenaçat,
titelles al rescat!” un viatge fantàstic al cor del canvi climàtic,
on els infants presents van entendre una mica més què és el
canvi climàtic. El dissabte 19
al matí, es va desenvolupar el
taller ‘”Fotografiem la natura”,
un exercici pràctic i teòric de
fotografia digital per a nens i
adults i impartit pel fotògraf de
natura, Kim Arredondo. Precisament aquest fotògraf, que
també és col·laborador actiu
de Meteovilatorta, és l’autor
de l’exposició de fotografi-

es de l’Espai Natural Guilleries-Savassona que es va inaugurar al Punt d’informació de
les Set Fonts. A la tarda es va
fer un nou taller pràctic de fotografia al Castell de Bellpuig,
un concurs d’Instagram i la
conferència i presentació de la
Xarxa Meteorològica de l’Espai Natural Guilleries i història
de la Xarxa meteorològica del
Pare Manuel Cazador al 1923,
a càrrec de Lluís Solanas, director de MeteoVilatorta i MeteoGuilleries.
Finalment, el diumenge,
es va realitzar un darrer taller
meteorològic infantil, anomenat “Fem Córrer l’Aigua”, on
es va reproduir l’efecte de la
pluja mitjançant unes maquetes senzilles i unes construccions pluviomètriques. Aquesta
activitat va anar a càrrec de
Montse Llasat-Botija, del grup
GAMA de la Universitat de
Barcelona, entitat que col·labora amb Meteovilatorta.
La Setmana de la Ciència
és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i
la Innovació i que es desenvolupa a tot Catalunya i des de fa
cinc anys Sant Julià de Vilatorta s’hi ha adherit.

El 19 de novembre, a l’Adoberia Bella del Museu
de la Pell d’Igualada, va tenir lloc el primer simposi sobre sirenis fòssils de Catalunya (mamífers
marins semblants a l’actual dugong). La reunió
d’experts en la matèria es va fer en el marc de
la Setmana de la Ciència, dins de la Jornada
d’Història Natural promoguda pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. El motiu principal
era l’exhibició pública del sireni de Santa Maria
de Miralles a càrrec del geòleg Josep Romero i
Joan Pastor.
Una de les ponències va anar a càrrec de
Francesc Farrés, paleontòleg del Museu Geològic del Seminari de Barcelona i de Geolab-Vic,
que va detallar totes les troballes fetes a Catalunya pertanyents a l’era terciària, període eocè
-45-34 milions d’anys-. Va destacar d’una manera especial el descobriment del primer sireni
(Halitherium) de l’estat espanyol, trobat a Sant
Julià de Vilatorta i publicat pel Dr. Jaume Almera
el 1906. Francesc Farrés també va fer esment de
totes les zones i les particularitats anatòmiques
i geològiques dels sirenis fòssils dels jaciments
del Baix Empordà, el Gironès i la Garrotxa. Osona ocupà una extensa descripció científica seguida per les comarques del Vallès Oriental, el
Bages i l’Anoia. Finalment, va comparar les troballes catalanes amb les de la resta de la península Ibèrica de l’eocè de les conques d’Aïnsa,
Jaca i Pamplona. La dissertació va anar acompanyada d’una selecta aportació gràfica.
Els ponents van ser presentats pel geòleg Albert Vidal del Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya. Va cloure la jornada la conferència
del paleontòleg Jordi Balaguer sobre la troballa
d’una nova espècie de sirènid (prototherium ausetanum), dedicat a Osona.

setmana de la ciència

Sant Julià de Vilatorta
present a la Setmana
de la Ciència d’Igualada

31

personatges

“Em vaig resistir a néixer”.
Això és el que escriu vostè mateix en la carta de
presentació del seu primer
poemari.
Segons m’explicava la mare,
el meu part va ser llarg i
difícil. Vaig sortir, però van
haver de passar dies. Per
aquest motiu podríem dir
que vaig néixer accidentalment a Barcelona. La meva
família era de Sant Cugat del
Vallès.
Què en recorda de la seva
infantesa?
Érem cinc germans, jo sóc el
tercer. La mare tenia una botiga de comestibles i el pare
era ramader. De petit vaig
fer de pastor, una experiència bonica que em permetia
sermonejar i parlar amb les
ovelles i les cabres.

Francesc Orenes i Navarro
“Si hi ha cel, Sant Julià n’és el vestíbul”
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Francesc Orenes i Navarro va néixer el 21 d’abril de 1940 a
Barcelona. Santcugatenc d’origen i vilatortí d’adopció, va
estudiar Teologia i Filosofia i exercí com a capellà fins als 33
anys. Més endavant es va graduar en Disseny i Belles Arts,
disciplines de les quals ha estat professor a l’Escola Elisava
i a la Universitat de Barcelona. A Sant Julià hi ha viscut permanentment entre 2005 i 2016 amb l’Encarna, companya de
vida i amb qui ha tingut dos fills. Ara ja són avis.
Apassionat de les Humanitats i de la comunicació visual,
Orenes ens rep en un despatx farcit de llibres; alguns, sobre
exlibris, una de les seves grans passions i per la qual fundà
l’Associació Catalana d’Exlibristes. Conegut per la recerca
en aquest àmbit i en l’especialitat del gravat, avui viu immers
en l’univers de les lletres. Com qualsevol forma d’expressió
artística, afirma, són una forma d’autoconeixement.

Era una premonició?
Potser sí. Ja aleshores feia
d’escolà a la parròquia de
Sant Cugat i amb 11 anys
vaig anar a estudiar a la
Conreria, el seminari menor
de Barcelona. Allà hi vaig
aprendre Teologia i Filosofia
fins a ordenar-me sacerdot
el 1965.
Va arribar a exercir?
I tant! Primer, de vicari a Molins de Rei, durant sis anys;
i dos més com a ecònom a
Sant Boi de Llobregat.
Però és va acabar desdint.
Per què?
Les circumstàncies a vegades porten per camins insospitats. A Sant Boi exercia
sense estructura eclesiàstica
protectora. La meva església
era un magatzem i la gent, a
l’hora de casar-se, volia una
catedral. Em vaig adonar que
la religiositat quedava redu-
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“La meva església era un magatzem i la gent volia una catedral”
ïda a meres superficialitats.
Això em rosegava per dins.
No es va desencantar dels
ideals, sinó de com se
seguien.
Sí, de fet, continuo sent
creient, amb els meus alts
i baixos. Aleshores, però,
tenia 33 anys i sabia el que
feia. Vaig deixar el sacerdoci i això implicava tornar a
estudiar, fer carrera i buscar
feina.
Es va decantar pel Disseny
Gràfic.
A l’escola Elisava de Barcelona. Hi vaig fer els estudis i, com que era de les
primeres promocions, em
van convidar a quedar-me
com a professor. Després
van arribar les Belles Arts a
la Universitat de Barcelona
i la meva especialització: el
gravat sobre fusta o metall.
D’aquí, concretament de
la seva tesi doctoral, n’ha
sortit una basta col·lecció
d’exlibris. Quants calcula
que en té?

Entre 19.000 i 20.000, amb
peces dels millors gravadors
europeus contemporanis. És
una col·lecció que no s’acabaria mai i que m’ha donat
molta relació internacional,
perquè als congressos en
fem intercanvis.
Com si es tractés de cromos?
Exacte. I aquest intercanvi
et proporciona els exlibris,
però també amics. En un
món tan mercantilitzat,
continuen sent boniques les
coses que no funcionen per
interessos econòmics.
Teòleg, filòsof i apassionat
de l’art. Se sent un humanista del segle XX?
Li pots dir com vulguis.
Malgrat fer carrera eclesiàstica, el món de la imatge ja
el portava a dins. Ens passa
a tots: gratant a la vida de
la gent, t’adones que hi ha
coses que els fan ser.
Com a mestre, ha tractat
moltíssimes generacions

d’alumnes. Han anat canviant?
Com un mitjó al revés. Ara
no sé si em veuria amb cor
de fer classes… Sí, suposo
que sí, perquè l’educació
és l’art d’estimar, però m’ho
miraria amb uns altres ulls.
Avui l’entorn no afavoreix
el que representa l’autoritat
moral del magisteri.
Parafrasejant Zygmunt
Bauman, la modernitat és
massa líquida?
Ara no hi ha cap veritat de
fe, només la mort. Tot s’ha
tornat intangible i fugisser. El
món de les Humanitats, per
exemple, l’estem perdent:
el grec, el llatí, els corrents
de pensament… Per contra,
també s’ha de dir que amb
la globalització hem establert nous llaços amb Orient,
sobretot amb la filosofia
xinesa i la japonesa.
Quina visió té de les noves
tecnologies?
El mòbil el faig servir, però
em sembla que hi acabaré
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“Malgrat fer carrera eclesiàstica, el món de la imatge el portava a dins”
renunciant. Potser a l’ordinador també. Internet
t’engoleix i et resta moltes
hores de treball i creació.
A on conduirà tot això, no
ho sé, però em fa certa por.
M’agradaria ser-hi d’aquí 20
anys per veure quina mena
d’ésser ha creat la tecnologia descontrolada, la que no
hem sabut tractar.
En aquest mon fugisser,
quin paper hi ha de jugar
l’art?
És una forma d’autoconeixement, de treure allò que portem dins. I no diria l’art, sinó
les arts, perquè les arrels
són les mateixes. Em puc
trobar a mi mateix a través
de la imatge, de la poesia,
del teatre o de la música.
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En el seu cas, ara està
submergit en l’univers de
les lletres.
A partir de 1973, connecto amb molta gent de Vic
amant de la poesia. A la
dècada dels 90, em vaig
aficionar a les tertúlies amb

poetes de la biblioteca Joan
Triadú. Hi vaig entrar en contacte amb la Pilar Cabot, en
Jacint Sala, l’Anton Carrera,
en Josep Grau… Una colla
de gent que em va animar a
escriure poesia. La portava a
dins i ells me la van treure.
Llibre: 5 consejos para
potenciar la inteligencia,
del metge psiquiatre Enrique Rojas Montes.
Cançó: Qualsevol d’en
Lluís Llach.
Artista: Tàpies. Com amb
Van Gogh, m’hi sento molt
identificat. Són persones
que no han quadrat en un
esquema mental i s’han
recercat a si mateixes.
Polític: El president
Puigdemont, perquè és
independentista i ho té
claríssim.
Catalunya serà un Estat?
Això espero, tot i que no
tan aviat com m’agradaria.
Mar o muntanya: M’agrada caminar, sóc molt de
muntanya.
Salat o dolç: Dolç

A flor de pell, el seu primer
poemari, el va publicar fa
set anys. En què està treballant ara?
En un altre poemari, en
aquest cas sobre el camí.
També en tinc dos d’enllestits, un sobre Tàpies i Des
del meu clos, que el vaig
escriure a Sant Julià i que
està influenciat per la poesia oriental, els haikus. Són
composicions molt breus
lligades a les quatre estacions de la naturalesa.
Em fixo que, tot això, ho
escriu amb llapis.
M’agrada rescatar versions.
Sóc perfeccionista i ser-ho
et dóna el domini de l’ofici.
Quan més practiques, més
et nodreixes.
El seu clos, ho comentava fa un moment, és Sant
Julià. Nascut a l’àrea metropolitana de Barcelona,
com hi va arribar?
Em vaig enamorar de l’Encarna i la seva família hi
venia sovint, bàsicament

personatges

d’estiueig. El 1992 ens hi
vam construir una casa i fa
onze anys, coincidint amb la
jubilació, ens hi vam traslladar permanentment. Des del
maig d’aquest any vivim a
Vic, sobretot per motius de
salut, però el meu cor continua a Sant Julià.
Quina influència ha tingut
el poble en la seva obra?
Ha creat les condicions materials per retrobar-me una
mica més amb mi mateix. Si
hi ha cel, Sant Julià n’és el
vestíbul.
Què és el que més li agrada de Sant Julià?
L’espai material i la gent. Hi
he fet bons amics.

“Ser perfeccionista et dóna el domini de l’ofici”

Qui van ser els primers?
No sabria dir-ho. Potser en
Joan Cornellas, el doctor
Bassas, la Toia Serra… No
m’ha estat difícil comunicar-me amb la gent, perquè
jo m’he obert i ells també
han fet un pas per acostar-se a mi.
Hi ha algun vilatortí o vilatortina que admiri especialment?
Col·laboro amb Terra de
Tupinots i és un grup en què
m’hi trobo molt bé. Són gent
que va per fer feina. Això és
meravellós, perquè el temps
és la major riquesa de la
nostra vida i ells l’entreguen
al poble. Saben treure valor
de coses aparentment insignificants.
Ara té 76 anys. De tot el
que ha viscut, en canviaria
alguna cosa?
La història està escrita i no
hi pots renunciar. No negaria
allò que he viscut, perquè
totes les circumstàncies, les

“Les arts són una forma d’autoconeixement”
persones i els espais que he
trepitjat m’han fet ser el que
sóc. Les persones som com
un palimpsest: estem construïts a base de capes i, per
tant, sóc fill dels meus pares
i de les circumstàncies que
la vida m’ha portat.
Què el fa feliç?
Trobar-me amb els amics i la
família, escriure, investigar i
continuar enriquint-me.

A l’altre plat de la balança:
què el treu de polleguera?
La hipocresia i la mentida,
les carotes davant la façana autèntica d’una persona. A nivell institucional, la
tragèdia dels refugiats. No
té nom. Europa s’ha bastit
amb diners i ha estat incapaç d’apagar el drama dels
refugiats. És terrible.
Meritxell Vilamala
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RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA

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

BAR - RESTAURANT

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

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

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR
C. Pare Manuel Cazador, 1r 2a
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894
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100 anys del nomenament del
Doctor Guerra com a Fill Adoptiu
de Sant Julià de Vilatorta
“És complir un deure de ciutadania sotmetre a la deliberació
de l’Ajuntament els rellevants
serveis i accentuat amor manifestat en repetides ocasions
en favor dels interessos morals i materials d’aquest poble per l’il·lustre patrici senyor
Jaume Guerra”. Així comença
l’acord de la corporació municipal del dia 10 de setembre
de 1916 pel qual s’aprova nomenar Jaume Guerra Estapé,
Fill Adoptiu de Sant Julià de
Vilatorta i dedicar-li una plaça.
El doctor Guerra és un
metge-higienista i un personatge important, tant per la
seva biografia com per seva
vinculació amb Sant Julià de
Vilatorta i per la tasca d’unió
entre el poble i els diferents
grups de la colònia estiuenca de l’època. Els motius del
reconeixement i homenatge
són diversos. L’acta del ple
de l’Ajuntament parla de la
campanya que va fer per esvair la mala fama de poble

insalubre arran d’uns brots
de tifus causats per la infecció de les aigües de les fonts
públiques, l’any 1905. També
fa referència a la Setmana Tràgica -1909- en la qual Jaume
Guerra va tenir un paper destacat per “aixecar els ànims”
de moltes persones estiuejants atemorides pels esdeveniments. Segons l’acta el Dr.
Guerra va procurar la millora
de serveis públics com ara arreglar la carretera; va fer obres
de beneficència i va organitzar
festes al poble “harmonitzades” amb les dels estiuejants i
el defineix com a “portaestendard de tot el que és agradable
i cultural sense regatejar sacrificis pecuniaris”. L’Ajuntament també reconeix “la part
activíssima que ha pres en la
restauració de l’escola pública
en motiu de les solemnes festes de la Mutualitat Escolar” ,
i afegeix “és evident l’esforç
de l’il·lustre metge pregonant
i fent conèixer pertot arreu les

excel·lències del nostre clima
i demés condicions d’aquest
poble”.
L’acta, que s’aprova per
unanimitat dels regidors presents –Manuel Suñé (alcalde
president), Francesc Valls,
Pe-re Costa i Joan Cadiz (regidors) i Francesc Torrents
(secretari)-, conclou: “En conseqüència estima aquesta
presidència que l’Ajuntament
en nom i representació del
poble, donant una prova de
civisme i de que sent la virtut
de l’agraïment, per aclamació
ha de nomenar al molt Il·lustre patrici Doctor Don Jaume
Guerra Fill Adoptiu d’aquest
poble i en el seu record dedicar-li la plaça anomenada avui
de la Col·lecta, designant-la
amb el nom de plaça del Dr.
Guerra.” I continua: “L’Ajuntament fent pròpies totes les
manifestacions de la presidència acorda per unanimitat i
aclamació aprovar-les en totes
les seves parts i que es convi-
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di a tot el veïnat i famílies estiuejants i tots els que puguin
realçar l’acte del descobriment
d’una làpida que commemori
l’humil oferiment del poble al
seu benefactor, acordant-se a
més que aquest acte es celebri amb l’esplendor possible
el pròxim dilluns dia 18 després de la processó que com
a dia de Festa Major del poble
celebra tradicionalment i que
s’expedeixi testimoni d’aquest
acord fent-li entrega del mateix
a l’Il·lustre homenatjat”.
L’acte de reconeixement
públic es va fer, efectivament,
el dia 18 de setembre i va tenir
lloc a la plaça de la Col·lecta on
hi havia la caseta dels burots i
que actualment correspon a la
cruïlla del carrer de Núria amb
l’avinguda de Montserrat (entre el Casal Núria, can Riera i
l’antic bar Joan).
La placa amb el nou nom
de plaça del Dr. Guerra va
ser col·locada a la façana de
can Sedó, casa que es va enderrocar posteriorment per a
construir-hi el casal Núria. En
aquest acte hi van ser presents
el mateix Dr. Guerra, l’alcalde
Manuel Suñé, el rector Josep
Roca i el compositor Ramon
Victori, entre d’altres. Hi ha
veus que afirmen que també
hi va assistir el president de la
Mancomunitat de Catalunya
Enric Prat de la Riba, que va
sojornar algun estiu a Sant Julià de Vilatorta.
Temps després, Jaume
Guerra Estapé també va fer
donació de la plata necessària per a la construcció de la
custòdia-ostentori de l’església parroquial, dissenyada per
Miquel Pallàs i obrada per l’orfebre Ramon Sunyer.
Jaume Guerra Estapé neix
a Barcelona el 1859. El 1883
es llicencia en Medicina a
la Universitat de Barcelona i
s’especialitza en Pediatria. Va
ser Doctor en Medicina, Cirurgia i Ciències Físico-quími-

Esquela de la defunció publicada a la Vanguardia
ques. El 1887 funda i dirigeix
l’”Asilo Cuna del Niño Jesús”
la primera casa bressol de tot
l’estat espanyol. L’any 1888
coincidint amb l’Exposició Internacional participa al Congrés de Medicina de Barcelona i presenta el seu treball
“Naturaleza y tratamiento de
la coqueluche”. El 1892 dirigeix l’Hospital del Niño Dios

que atén els nens pobres i ingressa els més greus. Jaume
Guerra té una intensa activitat
acadèmica i publica articles
de pediatria i col·labora a la
revista “La Medicina Popular”. El 1890 funda i dirigeix
la revista “Enfermedades de
la Infancia”. L’any 1900 publica la seva tesi doctoral “La
vulvo-vaginitis de la infancia

Lluís Vilalta Vivet
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(estudio especial de la gonocòccia). El 1902 fa el discurs
de torn de la sessió inaugural
de l’Acadèmia i Laboratori de
Ciències Mèdiques de Catalunya amb el treball “Manifestacions cerebrals en las cardiopaties de la infància” El 1906
és el director mèdic general
de la companyia d’assegurances Hispania, crea la revista
“Medicina i Jurisprudencia de
los Accidentes de Trabajo y
Seguros de Vida”. L’any 1905
El Ministeri de Governació
espanyol el nomena delegat
honorari al Congrés Mèdic
Internacional d’Accidents de
Treball celebrat a Lieja i, el
1912, al de Dusseldorf.
Jaume Guerra Estapé és
home de conviccions catalanistes i un element important
en l’organització dels Congressos de Metges de Llengua Catalana i l’any 1913 és el
vicepresident del primer dels
congressos. El 1915 és nomenat vicepresident de l’Associació de Metges de Llengua Catalana i també esdevé
president de la recent constituïda Lliga Barcelonina d’Higiene Escolar.
L’any 1919 ingressa a l’Acadèmia de Medicina de Barcelona i anys després és l’encarregat de fer la lliçó inaugural del
curs amb el títol Catalunya,
prodigiosa font d’agents terapèutics, és la primera conferència en català que es fa
a l’actual Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya.
Jaume Guerra Estapé mor
a Badalona el gener de 1947.
En vida se li feren diverses
distincions, entre d’altres és
nomenat Comendador de la
Real Orden de Carlos III i Caballero d’Alfonso XII, a més
de Fill Adoptiu de Sant Julià
de Vilatorta. Actualment té un
carrer dedicat al sector de la
Font d’en Titus.

18 de setembre de 1916. Acte de nomenament del Dr. Jaume
Guerra com a Fill Adoptiu de Sant Julià de Vilatorta que es va
fer a la plaça del Fielat, a la cruïlla del carrer de Núria i l’avinguda
Montserrat, on hi havia la caseta dels burots (entre l’antic can Sedó
-on actualment hi ha el casal Núria- i can Riera). La plaça va ser
rebatejada i dedicada al Dr. Guerra. La placa es va col·locar a la
façana de can Sedó.
A la tarima presidencial: 1 Jaume Guerra, 2 l’alcalde Manel
Suñé Cervian, 3 el compositor Ramon Victori. 4 el rector Josep
Roca. Segons Josep Suñé Bonan el personatge 5 és el president de la Mancomunitat de Catalunya Enric Prat de la Riba,
que va passar alguna temporada a Sant Julià de Vilatorta.

El títol de fill predilecte o fill adoptiu és la màxima
distinció honorífica que atorguen els municipis

L’atorgament d’aquest títol acostuma a ser molt restrictiu i pot
anar acompanyat del bateig d’un edifici, espai, indret, monument o via pública amb el nom de la persona honorada.
L’atorgament es decideix per una àmplia majoria (o unanimitat, segons els casos) del Ple de l’Ajuntament. El títol és
honorífic i no comporta cap remuneració econòmica. La persona honorada rep un tracte especial en el protocol del municipi. Existeixen dues tipologies de títol, ambdues considerades
d’igual rang:
Fill predilecte: S’atorga a un veí nascut a la població que
atorga l’honor, tot i que no sempre es fa aquesta diferència.
Fill adoptiu: S’atorga, en tot cas, a un veí o altra persona
que no hi hagi nascut, independentment de si hi viu o no.

22 de juny de 1913. Sessió inaugural del primer Congrés de Metges
en Llengua Catalana a la Facultat de Medicina de Barcelona. Jaume Guerra és el primer de l’esquerra de la taula de la presidència.
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La Font Noguera

La font de la Riera
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No fa gaire vaig sentir un comentari, fet amb molta convicció, que deia que la Font de
Sant Julià era coneguda amb
el nom de “Font de la Noguera”
perquè en altres temps va conviure acompanyada d’un arbre
d’aquesta espècie, del qual
s’havia encomanat el nom.
La persuasió amb què ho
deia em va semblar respectable però gens consistent, ja
que les paraules procedents
de l’antigor en no trobar-se
gairebé mai escrites no poden
resistir l’evolució oral a què estan sotmeses contínuament i
s’acaben perdent o canviant,
tal com li va passar a la nostra llengua amb els articles EL,
LA i plurals quan, poc a poc,
absorbiren els salats ES, SA i
derivats. Tot i això, encara avui
inconscients, salem en gran
diversitat de noms com: Coll
Sacabra, Coll Sesplanes, Sant

Joan Despí, Coll Saomeda,
platges de Satuna, S’Alguer i
Sariera, Coll Ses polles, Sant
Just Desvern, Sant Llorenç
Savall i, un llarguíssim etc.
També s’ha perdut o canviat paraules com QUER (roc/
pedra) i els derivats Querós,
Queralb, Queralt, etc. però
curiosament es mantenen en
localitats com Querol, El Quer
Foradat, Santuari de Queralt,
Queralbs, Rocafort de Queralt, etc. Al nostre municipi
també les mantenim quan parlem de la Riera del Quer o la
masia del bosc del Quer.
Una cosa semblant degué
passar amb la paraula NOGUERA. Possiblement, a la

primeria, dels rius i rieres se’n
devia dir noguera o noguereta
i, si la meva definició us sembla
més aviat ingènua, pregunto:
perquè als mapes del Pirineu
lleidatà i a les senyalitzacions a
camp obert de la toponímia del
territori els rius, rieres i rieretes
els anomenem NOGUERA?
Noguera Pallaresa
Noguereta de Tor (Pallars Sobirà)
Noguera Ribagorçana
Noguera de Cardós
Noguera de la Vallferrera
Noguera de Tor (Alta Ribagorça)
Arribats en aquest punt,
permeteu-me un incís: no fa
pas gaire es va salvar de desaparèixer (dues vegades) la
Font de la Riera, la qual simultàniament amb la masoveria,
s’havien encomanat el nom del
seu veïnatge amb la Riera del
Quer.

coses nostres
La font Noguera

En els dificultosos inicis de Vilatorta, l’aigua natural i espontània oferia la possibilitat de
menar una horta de regadiu i
alleugerir d’alguna manera la
terrible fam i misèria de l’època, per la qual cosa la gent hi
arrelava tot seguit, evidenciant
des de llavors que la Font Noguera i els seus verals, per
antiguitat, utilitat i profit, són
probablement l’indret més emblemàtic del poble.
Encarrilada a la conca de
la Noguera/Riera del Quer i
rajant amb autoritat des de
temps immemorials, juntes caminaren fent viable doncs, el
conreu i regadiu de les hortes.
Més tard (omplint basses escalonadament) oferiren la força
suficient per fer funcionar tot
l’entramat que avui coneixem
com la Ruta dels Molins i, més
cap ací, foren decisives per
complementar la primera ma-

tèria de la indústria terrissera i
el servei d’aigües de sempre a
la població.
Aquesta última utilitat requereix un aclariment la Font
Noguera d’un sol i únic aiguaneix, fou reconvertida (en la
part exterior) diverses vegades
per necessitats de regadiu,
higiene pública o –l’any 1933ornamentals, passant d’un a
varis brocs, segons les conveniències del moment. Queda
clar doncs, que la suma dels
diferents punts d’aigua que
veiem a l’exterior, provenen
tots d’una sola deu o brollador: la Font Noguera!. Ella
mateixa, sempre acollidora, ho
ratifica quan en primera persona ens diu: “Dono generosa
tota la “meva aigua”, encara
que...”
Sembla doncs una mena de
miracle que, des de tant enrere en el temps i només trans-

mesa oralment de pares a fills,
ens hagi arribat de l’antigor a
dia d’avui la paraula NOGUERA. Poetes i lletristes d’algunes cançons molt nostres hi
col·laboraren, fixant clarament
FONT NOGUERA en la seva
dicció:
Allà baix la Font Noguera... al “Som Vilatortins” o La
Font Noguera no vol mai
més que... en la “cançó protesta” d’en Nasi.
Tots aquests raonaments
no volen pontificar ni sentenciar res: s’admeten tots els
nous parers que hi vulgueu incorporar o contradir; mentrestant permeteu-me reivindicar
per la nostra font el vell nom
de FONT NOGUERA, agafat
del seu veïnatge de sempre
amb “SA NOGUERA DESQUER”.

JoBoTo
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L’any passat uns quants vilatortins van iniciar una nova experiència que és molt popular arreu, l’últim dia de l’any. Es tracta
d’una “Sant Silvestre” singular on es pot
participar corrent o amb bicicleta, per anar
fins a les envistes de Sant Llorenç i tornar.
Enguany es tornarà a fer el dia 31 de desembre. La sortida serà a les 4 de la tarda
de la plaça de l’Ajuntament. La inscripció
és voluntària/solidària (cal portar alguns
queviures per contribuir a la recollida d’aliments per a les persones necessitades).
Els participants gaudiran d’una tassa de
xocolata calenta.

actes de nadal i reis

Una sant Silvestre vilatortina,
solidària, no competitiva
i segurament no “saludable”

Un concert de Macedònia
farà “Nadal entre pobles”

Un concert del conegut grup Macedònia serà l’espectacle del cicle “Nadal entre pobles”, que cada any
organitzen els Ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta. Enguany s’ha decidit centralitzar tots els actes en
un de sol, en un espectacular concert de Macedònia
al pavelló de Santa Eugènia de Berga que es farà el
proper 30 de desembre a les 6 de la tarda al pavelló.
Les Macedònia ens presentaran el seu disc “Un món
és per als valents”. El concert és gratuït.
A partir d’ara es pretén organitzar un sol acte
conjunt, que serà itinerant i cada any es farà en un
municipi diferent dels que col·laboren en aquesta iniciativa col·lectiva.
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punt jove

PUNT JOVE TORTÍ - pavelló municipal

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

Inici d’un nou curs a l’Espai
Jove!
Des de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament en coordinació amb els serveis socials i
els centres escolars del municipi es pretén donar continuïtat
a l’Espai jove un curs més, per
això des 24 d’octubre passat
l’Espai Jove torna a estar en
marxa. Aquest és un espai de
suport acadèmic i personal
amb la voluntat d’acompanyar
i donar eines als infants d’entre 6 i 12 anys en el seu procés
d’aprenentatge i creixement.
Què s’hi fa? Es prioritza el
reforç i el suport en la realització de deures, aprenentatge
de tècniques i hàbits d’estudi i
seguiment de l’agenda escolar.
A la vegada també és un espai
de socialització, de joc i de treball personal.
Les activitats es desenvolupen a la sala d’entitats 1 del
pavelló municipal de les 17:00
a les 18:30h i els grups es diferencien per les edats dels infants: els dilluns i dimecres el
grup de petits (de 1er a 3er) i
els dimarts i dijous el grup de
grans (de 4rt a 2on ESO).
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Molt bona valoració de la primera edició del Camp Tortí
Aquest estiu passat es va
realitzar la primera edició del
Camp Tortí. Com ja vam anun-

ciar a la revista de Festa Major,
aquest any el Camp de Treball
juvenil ha canviat de model i
s’ha organitzat directament
per la regidoria de Joventut de
l’Ajuntament.
Tant des de l’Ajuntament
com des dels propis joves participants del Camp, es va fer
una molt bona valoració dels
quinze dies que va durar aquest
projecte. Les inscripcions es
varen completar amb una vintena de joves, que durant la
primera quinzena de juliol varen realitzar diverses activitats
relacionades amb l’aprenentatge, el servei a la comunitat i
també activitats lúdiques.
Cal destacar que tots els
participants del Camp Tortí des
del primer dia es van involucrar molt en les activitats que
es realitzaven, creant un bon
ambient de treball i una molt
bona relació de respecte i cohesió entre tot el grup. Tothom
va acabar el Camp amb bones
sensacions, havent fet amistats
noves i sobretot amb ganes de
repetir l’any vinent!
Vam acomiadar l’estiu amb
un taller de còctels sense
alcohol a la festa Bye-bye
summer de la piscina
Divendres 9 de setembre
es va fer la festa de final d’estiu “Bye-bye Summer”. Durant

tota la tarda joves i grans van
poder gaudir d’un tobogan inflable que es va instal·lar a la
piscina, i també d’un rocòdrom
que també es va posar a la piscina per a poder practicar la
modalitat d’escalada en Psicobloc, sobre l’aigua.
Des del Punt Jove i conjuntament amb un grup de joves vam organitzar un taller
de còctels sense alcohol que
va tenir molt d’èxit. Sobre una
taula es van posar tots els ingredients necessaris per a fer
els còctels, com sucs de fruita,
grosella, granadina, llima, sucre i diverses fruites tallades, i
tothom que volia es podia fer el
seu còctel personalitzat.
3a sortida jove a Port Aventura
El 5 de novembre una trentena de joves de Sant Julià
van participar a la sortida a
Port Aventura, organitzada des
del Servei Tècnic de Joventut
d’Osona Centre. En aquesta
sortida hi van participar 162
joves de diversos municipis
(Sant Pere de Torelló, Folgueroles, Calldetenes, Vilanova de
Sau i Sant Julià de Vilatorta).
A les 7 del matí ja sortien els
autobusos des de tots els municipis participants, i a les 9 tocades s’arribava a Port Aventura. Els joves van poder voltar al
seu aire tot el matí i tota la tarda
pel parc, mentre que a migdia
es va quedar per dinar i fer un
recompte de tots els inscrits de
cada poble. Eren les 10 de la nit
quan els joves arribaven cansats a Sant Julià després d’un
dia ple de diversió i emocions.
Per fer més econòmic el
cost de la sortida per a cada
jove i les seves famílies, els
ajuntaments van assumir el
preu del transport, mentre que
el preu de l’entrada anava a
càrrec de cadascú.
Es la tercera edició d’aquesta
sortida, i de moment la més exitosa en termes de participació.
La valoració general, tant
per part dels tècnics com pel

què fa als joves, és molt positiva, coincidint amb què cal
continuar fent aquesta sortida
concretament, i d’altres com
aquesta en diferents èpoques
de l’any.
Apunta’t al futbol de carrer,
futbol amb valors
Amb el nou any 2017 el
Punt Jove, conjuntament amb
l’associació EVAL, impulsa
una nova iniciativa que canvia
les regles de l’esport “rei” per
tal de fomentar valors com el
respecte i el treball en equip
entre nens, nenes i joves del
municipi.
L’objectiu principal de la iniciativa no és que els i les participants demostrin la seva habilitat amb la pilota, si no que
es diverteixin, s’esforcin, treballin en equip i assumeixin els
valors del joc molt més enllà
de la simple victòria o derrota.
Aquesta activitat no es fa
com a alternativa al futbol federat que molts joves o nens
i nenes ja practiquen al camp
de futbol amb el CF Sant Julià.
És una activitat complementària a aquesta activitat, que vol
potenciar la pràctica del futbol
en la seva essència al carrer i
potenciant els seus valors, que
a vegades oblidem quan el
practiquem en competició.
L’activitat es portarà a terme a la pista poliesportiva de
Sant Roc, i es farà una sessió
setmanal. Si ho voleu provar,
durant el Saló de Nadal també
farem una demostració.

Per informació i inscripcions no dubteu a adreçar-vos
al Punt Jove.
Torna el programa Joves per
l’Ocupació 2017
Tens entre 16 i 25 anys, estàs a l’atur i no saps què fer?
El programa Joves per l’Ocupació, que organitza el Consell
Comarcal d’Osona, pot ser del
teu interès! Podràs fer un curs
de formació i les pràctiques a
una empresa. Els cursos que
s’ofereixen són: iniciació a la
cuina, operari de magatzem,
iniciació a les tasques bàsiques de restaurant, soldadura
i mecanització, operacions auxiliars d’electricitat i llauneria.
El programa va dirigit a nois i
a noies amb el perfil següent:
· Noi/a de 16 a 25 anys
· Resident a la comarca
d’Osona
· Permís de treball
· Apuntat al Sistema Nacional
de la Garantia Juvenil
· ESO o sense (sense cicle formatiu ni batxillerat acabat)
Els joves que hi estigueu interessats heu de saber que el
període d’inscripció és fins el
10 de febrer de 2017. Si voleu
més informació o teniu dubtes
apropeu-vos al Punt Jove Tortí.
Una Brigada Jove amb moltes energies!
El 14 d’octubre i coincidint
amb el cap de setmana de la
diada del voluntariat, es va fer
la trobada de la Brigada Jove
per encarar el curs 2016/2017.

Punt Jove Tortí, obert als joves
El Punt Jove Tortí obre les
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
serveis com: orientació acadèmica i laboral, Punt TIC, informació sobre ofertes laborals,
tallers, activitats de dinamització de l’espai, etc. A més
està obert a acollir i canalitzar
aquelles propostes juvenils
que puguin generar dinamisme i aprenentatges en el si de
la comunitat.

punt jove

Aquesta es va fer en format
de berenar per a tots els assistents i es va aprofitar per
tenir un intercanvi d’opinions
sobre les motivacions de fer
de voluntaris i col·laborar amb
les activitats que es fan al poble com la Cavalcada de Reis,
l’Aplec Caramellaire, la Caminada Popular o la Festa Major.
La Brigada Jove està conformada per diversos joves
del poble que de forma desinteressada col·laboren en
diverses activitats per pròpia
iniciativa. La motivació que els
porta a estar a la Brigada Jove
són diverses, però sobretot la
satisfacció de ser partícips a
fer que les activitats del poble
que tant ens agraden tirin endavant.
Si algú està interessat en
participar de la Brigada Jove
tant sols us heu d’adreçar al
Punt Jove Tortí i us informarem
de tot el que necessiteu. Tothom que tingui ganes de col·
laborar té les portes obertes!
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Vilatorta per la Independència

Per la democràcia, defensem les nostres institucions
S’acaba el partit i el periodista
ja té enllestida la crònica, quatre retocs per ressaltar les jugades més espectaculars, les
decisions arbitrals polèmiques
i la valoració de cada jugador.
Aprofitant la tornada amb el
bus que ens torna a Sant Julià
el 13 de novembre, després de
participar en la manifestació en
suport de les nostres institucions
polítiques i els nostres representants, em ve de gust intentar una
crònica d’aquest estil.
Comença la jugada amb la
convocatòria fa unes setmanes, sembla que no té gaire
empenta, la comunicació no
arriba, els mitjans de comunicació es fan l’orni, els partits
estan en les seves batalletes,
però tenim les xarxes socials
(que en va de bé el whatsap i
el correu) per arribar a la gent.
A Sant Julià, Vilatorta per la
Independència no dubte ni un
moment que s’han de posar
mitjans per anar-hi i facilitar el
desplaçament, sabem que no
és el mateix que l’11 de setembre. La representació del poble
hi és, apart dels que han baixat
per altres mitjans.
Ja som a lloc, la gent vol
col·locar-se a un bon punt quan
no es passa per enlloc, els de
darrera volent anar a davant i
a l’inrevés. Al final tots travats
i a esperar que comencin els
parlaments. Bé, puntuals tampoc hi anem, algun comentari
que remarca que estem drets,
esperant i una mica apilotats.
Comencen els parlaments,
introducció dels greuges dels
últims temps, des de la presa
de pèl del 2010 fins a les lleis
de caràcter social que han
anul·lat passant per les querelles als nostres representants.
Xiulets i aplaudiments com
quan presenten els jugadors.
Tots els assistents ho tenim

clar, per això tornem a ser aquí.
Discurs clar i contundent
dels presidents de les organitzacions convocants, AMI, Òmnium i ANC. Cal que els partits
que estan a favor de tenir una
república catalana sumin esforços i generositat per aconseguir-la.
Miro al meu voltant, quina
gent veig? Doncs persones de
mitjana edat en amunt, amb
convenciment, de ciutat i de
pagès, és nota amb la cara
colrada pel sol i les mans de
treballar la terra o el bestiar, representació de tot el país, sembla. Acabem cantant el nostre
himne com ja és habitual, cada
vegada menys dubtes en l’inici
de la segona estrofa.
Mentre tornem cap a l’autobús comentem que tot i la precipitació de la convocatòria i la
falta de comunicació, la gent
ha respost, però és evident que
hi ha una franja d’edat de la població que no hi és. On són els
joves de 16 fins a 25 i els no tan
joves fins a la quarantena? No
els interessa viure en un país
on la democràcia sigui de veritat, on les llibertats no estiguin
segrestades, on els recursos
econòmics que generem no els

administrin altres, on els serveis públics funcionin millor, on
els alts funcionaris de l’estat no
es perpetuïn en la política, on
la nostra cultura sigui respectada, on la sanitat i l’educació
tinguin recursos suficients, on
els serveis socials arribin on
són necessaris, on les decisions no depenguin dels interessos dels barons territorials,
on... on... Hi podem afegir moltes més coses, segur.
Si aquesta franja de població té clar que la república catalana serà el mitjà per aconseguir-ho, que es mobilitzi i faci
campanya entre el seu cercle
d’amics i coneguts per guanyar el referèndum o referèndum
per aquesta nova república
que volem.
Ja som a Osona, s’ha fet
curt el viatge. Dono l’escrit per
acabat, ara a comptar la llargada de l’escrit a veure si hi cap
en l’espai reservat. Si en falta
que hi posin alguna foto per
omplir, si és en color millor i
cap a dinar. Si és massa llarg ja
s’espavilaran, cadascú la seva
feina.
Antoni Bosch
Vilatorta per la Independència

vilatorta per la independència

L’11 de setembre a Berga
Un any més Vilatorta per la
Independència va organitzar
autocars per a la concentració
de la Diada Nacional de Catalunya.
Enguany un comboi set de
busos va facilitar el desplaçament de 277 vilatortins que
van anar a l’acte que es va fer

a Berga i es van afegir a molta
més gent que per proximitat hi
anàrem amb el seu propi vehicle.
L’Onze de setembre Catalunya va viure una nova diada històrica en defensa de la
independència. L’Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium

Cultural van organitzar una
mobilització descentralitzada
en cinc ciutats del país. Després de la Via Catalana del
2013, la V del 2014 i la Via Lliure del 2015, enguany es van
omplir cinc vies a les ciutats de
Salt, Lleida, Tarragona, Berga i
Barcelona.

del matí fins a les velles parets
de la domus de Bellpuig on
els esperava una gran olla de
xocolata desfeta i melindros
per sucar. Aquesta benvinguda va ser el preludi de l’inici de
la cerimònia que va començar
amb la hissada de l’estelada
al so del Som vilatortins cantat a cor pels membres de les
Caramelles del Roser, la coral

Cants i Rialles i tots els presents. L’ofrena floral que van
fer l’Ajuntament, els partits
que conformen la corporació i
un bon nombre d’entitats del
poble, va donar pas a la lectura del manifest, que enguany
va ser llegit per la Montse Piqué. L’acte va acabar solemnement amb el cant dels Segadors.

La Diada a Sant
Julià de Vilatorta
Amb la columna dels Terrissers
participant a la Marxa dels Vigatans, Sant Julià de Vilatorta
iniciava, el divendres dia 9 de
setembre els actes per commemorar la Diada Nacional de
Catalunya. L’endemà dissabte,
Rita Marzoa era la protagonista
de la Conferència institucional
de la Diada. Marzoa, membre
del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, va centrar el
seu parlament en el periodisme i els mitjans de comunicació davant el repte que suposa
el procés constituent de la futura república Catalana.
El diumenge dia 11 els actes es van concentrar al castell. Un bon nombre de vilatortins van pujar a primera hora
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organitza una
conferència per la
Fira de les Guilleries
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MeteoVilatorta

En el marc de la primera Fira de les
Guilleries Meteovilatorta va organitzar el dissabte 21 de novembre a
Sant Hilari Sacalm, la conferencia
“El Montseny com a paisatge sentinella del canvi global: el cas d’estudi de Vallfornès” a càrrec del Dr.
Josep Pujantell, del grup de recerca
del Dr. Martí Boada. La sala noble
del museu Guilleries de Sant Hilari
es va omplir de públic per escoltar
un ponent de molta talla que va explicar com el canvi climàtic afecta
les especies del Montseny i per extensió també de les Guilleries.

MeteoVilatorta gestiona
MeteoGuilleries
Actualment set ajuntaments -Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles, Masies de Roda, Roda de Ter, Sant Sadurní d’Osormort,
Sant Hilari Sacalm i Susqueda- i el consorci del Espai Natural Guilleries-Savassona formen part del projecte MeteoGuilleries, amb un total de 8 estacions funcionant en temps real,
i properament s’hi afegiran Arbúcies, Folgueroles i Vilanova.
A Arbúcies es gestionarà un equipament existent, i s’hi
afegirà una webcam. A Folgueroles i Vilanova de Sau, dos
municipis que participen del Consorci del Espai Natural Guilleries-Savassona es farà un nou equipament adaptat en
cada cas al municipi, amb una gestió orientada cap als usuaris interessats i sobretot a les escoles. En aquests municipis
MeteoVilatorta, des del projecte MeteoGuilleries, també gestionarà càmeres meteorològiques amb informació en temps
real i imatges atractives del municipi, amb una clara vocació
de promoció turística del municipi i del territori.
El projecte seguirà creixent de mica en mica amb actuacions basades en el nostre criteri de qualitat, tant en el muntatge com en la gestió de resultats. No podem oblidar que
el projecte és totalment impulsat per les administracions, el
que significa també que els resultats, tant dades com imatges són totalment públics i estan a disposició de qualsevol
interessat.
www.meteoguilleries.cat

Informació
meteorològica
en temps real
La Xarxa meteorològica del Espai
Natural Guilleries Savassona és un
projecte que gestiona Meteovilatorta en l’àmbit de les Guilleries, amb
8 estacions actualment repartides
per tot aquest territori. El web www.
meteoguilleries.cat, que mostra les
imatges de les webcam, ha incorporat recentment interessants novetats. Les imatges s’actualitzen
cada deu minuts i a sota de cada
una apareixen dues opcions seleccionables per l’usuari. La primera es
“mirador panoràmic”, que permet
veure la imatge amb els cims i principals accidents geogràfics destacables, amb això es preten ajudar a
conèixer millor el territori. La segona
opció que apareix es “temps actual”, que fa aparèixer sobre l’ imatge
unes icones amb les dades meteorològiques que s’estan produint en
aquell moment. Properament apareixeran noves funcionalitats sobre
aquestes imatges.
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Vilatorta Teatre
La Sagrada Família
protagonista de Nadal en Vers
Així com l’any passat amb “Versos des de
dalt de la cadira” vàrem poder gaudir la tarda del dia de Nadal, de tota la màgia i l’encant dels nens i de les nenes recitant com
si fossin al menjador de casa seva, acompanyats de la música que ells mateixos interpretaven, aquest any la proposta no serà
tant ingènuament feliç.
Amb versos del nostre poeta Jacint Verdaguer, dic nostre, perquè és de tot Catalunya, voldríem conscienciar a tothom de
la pobresa que en tots els sentits passa, en
aquest moments, tota la humanitat. Mossèn Cinto exiliat al santuari de la Gleva, en
el moment que escrivia “Jesús Infant” -ens
parla que per la seva finestra veu Montagut
i Puig-l’agulla-, fa una composició en tres
parts del naixement de Jesús.
La primera: Betlem -anunciació, naixement, adoració de pastors i reis, i la matança d’Herodes-. La segona: la fugida a
Egipte -la partida de la pobre família refugiada, sense cap bé ni cap futur, a un país
estrany-. I la tercera: Natzaret -relata com
aquesta mateixa família al cap del temps,
pobres com són, poden tornar finalment
feliços a la seva pàtria-.
Es evident la similitud d’aquest poemari
amb la crua realitat d’aquets moments, si fa o
no fa, en els mateixos indrets. D’aquesta manera volem prendre consciència d’aquesta realitat
seguint les vicissituds de la Sagrada Família.
Actors de Vilatorta teatre donaran veu
als poemes de Verdaguer i la Ivet Clos, la
Rut Ordeix i l’Ana Vives endolciran l’acte
amb joves notes de violins. El Saló Catalunya serà ambientat amb grans fotografies
i imatges projectades. Aprofitem l’avinentesa per agrair sincerament la col·laboració
de totes les persones implicades perquè
aquest acte sigui possible: Núria Freixenet, Pau Albert, Anna Urpina (música), Marc
Sañé (fotografia), Xevi Pona (imatge), Climent Villegas (tècnic), Pere Tió i Anna Moré
(assessorament literari).
Nadal en Vers és una iniciativa de l’Ajuntament de Sant Julià que Vilatorta Teatre
s’encarrega de materialitzar cada any amb
una proposta original i única, pensada expressament per a l’ocasió, inspirada en el
cicle nadalenc.

Los exiliats caminen anit en la foscor;
qui els servirà de guia?
Vós qui als tres Reis guiàreu amb una estrella d’or,
guiau també a Maria.
Vilatorta Teatre us desitja Bones Festes!

Gabriel Salvans presenta
“Els arbres del camí”
El dia 11 de novembre, el bon amic i company de
Vilatorta Teatre, Gabriel Salvans, va presentar el seu
cinquè llibre de poesia “Els arbres del camí”, al Saló
Catalunya. Aquest volum esta dividit en tres parts.
La primera, que porta el títol del llibre, el poeta ens
convida a acompanyar-lo xino xano, per tots els
entorns i paratges que ell més estima, La segona
part -Fotògrafs- és un encàrrec fet a tretze fotògrafs amics, que de manera molt personal han fet
aquests tretze retrats d’en Gabriel. Finalment la tercera -Sopar amb poetes- és un recull de poemes
que va escriure el 2013, figurant que es troba per
sopar amb disset prohoms de la poesia catalana ja
desapareguts, i a cada una d’aquestes personalitats
els dedica a mode d’homenatge una rèplica a un poema seu, inserint-hi uns versos del mateix poema de
l’autor honorat, una endreça a l’autor i mantenint el
títol del poema original.
Tot això ens va presentar en Gabriel acompanyat
al piano per Júlia Sors i al contrabaix per Arnau Barceló, fent-nos passar a tot el públic d’amics i convidats una memorable vetllada.
Lluís Badosa
Director de Vilatorta Teatre
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Terra de tupinots
Despenjar la bata de ratlles blaves i cordar-la
fins l’últim botó per seure a la taula del mestre, davant d’un mapa antic d’Espanya custodiat pels retrats del Generalísimo i en Primo
de Rivera, amb el nostre millor somriure i el
cabell ben clenxinat (això els que encara el
conserven) per fer-nos la fotografia de record
escolar, va ser una de les propostes més divertida i benvinguda de l’exposició “Els llibres
de la nostra infantesa” que Terra de Tupinots
va portar a terme els dies 8 i 9 d’octubre a
l’Aula de Cultura. No hi faltava cap detall, la
bola del món, els tinters i “plumilles”, l’Atles
mundial i la Formación del Espíritu Nacional,
i el “Don Benito” per posar ordre i escalfar
el palmell de les mans a base de garrotades.
Memòries d’uns temps viscuts que, vistos
amb ulls de nen, sempre semblen més feliços.
L’exposició va ser possible gràcies a l’aportació de la gent del poble que, buscant per
racons empolsinats de les golfes, va trobar
els llibres mig oblidats de la seva infantesa i
ens els va deixar per ser exposats i compartits per tothom qui els volgués veure. Llibres
de matemàtiques, socials, ciències, religió,
idiomes, diccionaris, mapes, cal·ligrafies, dibuixos i manualitats d’una escola ja pretèrita,
que tots recordaven amb emoció i una mica
d’enyorança, una barreja de sentiments alegres però amb olor de resclosit.
El dissabte dia 8, a les 7 de la tarda, la
conferència “Lletres, escola i llibres” a càrrec
de Conrad Vilanou, catedràtic del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la
Universitat de Barcelona, va omplir a vessar
l’Aula de Cultura. Per espai d’una hora i escaig el conferenciant féu una anàlisi crítica de
la formació que rebérem sota el règim franquista. Com que el tema era prou interessant
i l’estona es va fer curta, molt amablement,
en Conrad ens va oferir, la possibilitat de ferne una altra més endavant per completar el
tema. Naturalment, li agafàrem la paraula.
Ja per acabar, només ens queda recordar-vos
que els propers dies 17 i 18 de desembre tornaran les “Taules de Nadal” una exposició
molt visitada i participada, que ja comença a
ser tota una tradició al nostre poble.
Bones Festes.
Terra de Tupinots
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Amics motos antics

És cert que el pas del temps tot ho envelleix
Els col·leccionistes i aficionats
de les motos clàssiques som els
que mantenim viu els records
d’un passat llunyà en el temps,
però que en el present en tornem
a gaudir com si fos una segona
joventut
Any rere any, i ja en portem 23,
continuem organitzant la trobada
de motos antigues dins els actes
de la Festa Major. El recorregut
sol ser el mateix: un tomb per
aquestes Guilleries tan properes
al costat de casa, de les quals
els motoristes n’apreciem les
carreteres i els seus revolts amb
tranquil·litat. Poc trànsit i una natura espectacular. De fet, el millor
d’aquesta matinal és poder retrobar-nos, gaudir d’un bon esmorzar amb els amics i de rebot treure la terregada a les velles motos.
L’altra activitat que fem els
Amics Motos Antics és una sortida nocturna amb un recorregut al
voltant del massís del Montseny.
Un cop finalitzada ho celebrem
amb un bon sopar de record.
Aquesta reunió l’anomenem
”Trobada nocturna de mussols i
gamarussos” per contemplar la
lluna plena amb motos clàssiques. Aquest any és ja la quarta
vegada que ho hem fet el mes de
novembre passat.
Aquest 2016 és molt especial
ja que ha coincidit amb la celebració de l’Any Mundial del Patrimoni d’Automoció promogut per
la Unesco, amb l’objectiu d’organitzar activitats a tots els països
europeus per difondre la importància d’aquest patrimoni industrial. La millor manera de donar
a conèixer aquest patrimoni és
treure els vehicles al carrer per tal
que la gent els pugui veure i gaudir. Nosaltres hi contribuïm modestament amb les nostres dues
sortides anuals.
Per avui res més, tan sols desitjar-vos unes molt bones festes
i un bon any nou 2017.

Coral Cants i Rialles

Aquest any per la Puríssima i el XX Concert de Nadal farem la presentació de sis noves cançons que, amb alguna
del nostre repertori tradicional i acompanyats per la Coral
Cantaires de Santa Eugènia de Berga, podreu gaudir d’uns
concerts que ens faran restar orgullosos de la seva qualitat i varietat, les dues corals seran dirigides per la nostre directora Laura Sureda, i presentat com sempre per el
nostre gran col·laborador, en Jaume Miravet. En part anem
aconseguint aquesta varietat i qualitat gràcies a què hem
incorporat 6 noves veus, i ja som 20 cantaires, que donen
més força al grup.
Enguany el Concert de Nadal el farem com de costum
al Saló Catalunya el dissabte 17 de desembre a 2/4 de 9
del vespre.
Mantenir un grup de persones que de forma voluntària i col·laborant (econòmicament) amb les depeses, no es
gens fàcil, però ens n’anem sortint gràcies a la subvenció
de l’Ajuntament i la dels vilatortins que compren participacions de loteria de Nadal, que per cert aquest any serà el
nostre, el 40.362.
Com diem en totes les publicacions, us necessitem per
augmentar el nombre de cantaires (dones homes i gent
jove) que ens ajudin a mantenir el futur de la coral. No cal
tenir coneixements de cant, la majoria de nosaltres no els
tenim i ens en sortim prou bé.
Aprofitem l’ocasió per desitjar- vos unes bones festes
de Nadal, un bon Cap d’Any i un nou any amb salut i llibertat per decidir el futur del nostre país.

Castanyada sardanista

El 6 de novembre es va tornar a celebrar la tradicional castanyada-sardanista al pavelló municipal amb una participació de més de 200 persones, que va servir per donar per
acabada la temporada de ballades del 2016 a Sant Julià.
Puntualment a les 5 de la tarda, la cobla Ciutat de Girona va iniciar la interpretació de les 9 sardanes de set tirades
previstes per aquest dia i que varen fer passar una bona
estona als assistents.
A la mitja part es va dur a terme la consumició dels 40
quilos de castanyes, previstos per la ocasió, torrades especialment a les brases del Restaurant de Les Set Fonts i que
van anar acompanyades amb15 litres de vi dolç que les van
fer de millor empassar.

Calendari Sardanista temporada 2017
dg. 8 gener
dg. 22 gener
dg. 26 febrer
dg. 5 març
dg. 12 març
dl. 17 abril

17.00 Pavelló
17.00 Pavelló
17.00 Pavelló
17.00 Pavelló
17.00 Pavelló
11.30 Puig-l’agulla
12.00		
17.00		
ds. 15 juliol 22.00 Pl. Catalunya
ds. 22 juliol 17.00 Parc Set Fonts
dm. 15 agost 17.00 Vilalleons
dg. 5 novem. 17.00 Pavelló
dg. 10 desem. 18.00 Saló Catalunya

Audició de Sant Julià
Audició d’hivern
Audició d’hivern
Audició d’hivern
Audició i Concurs colles
Aplec (missa)
Aplec (audició)
Aplec (audició)
Audició Festa Major
Audició Festa Major
Audició Festa Major
Audició Castanyada
Concert de Nadal

Jovenívola de Sabadell
Ciutat de Girona
Sabadell
Girona
Lluïsos
Coral Cants i Rialles
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Flama de Farners
...
Jovenívola d’Agramunt
Ciutat de Girona
Flama de Farners

Concert de Nadal

El dia 11 de desembre a les 6 de la
tarda, l’Agrupació Sardanista torna
a organitzar el tradicional Concert
de Nadal que enguany arriba a la
seva XXIV edició.
L’esdeveniment tindrà lloc al
Saló Catalunya i tornarà a comptar amb la presència de la Cobla
La Flama de Farners, dirigida per
Jordi Molina, amb una primera part
on s’interpretaran sardanes triades
especialment per aquest concert i
una segona part amb música tradicional catalana amb la participació
de la cantant Eva Trullàs que durant
8 anys va ser cantant de l’orquestra Montgrins i també ha participat
en dos dels espectacles de Dagoll
Dagom.
Durant el concert es farà la tradicional rifa d’una panera de Nadal
i d’un pernil entre els socis encertants dels mots encreuats que han
rebut a casa seva.
Com és habitual els socis de
l’Agrupació Sardanista tindran l’entrada gratuïta.
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Agrupació Sardanista

L’Agrupació
col·labora
en l’homenatge
a Manuel Balasch

El proper 8 de gener en el marc de
la celebració de la festa de Sant Julià, patró del municipi, tindrà lloc un
acte d’homenatge al mestre Manuel Balasch, conegut al nostre poble
per la seva professió de carnisser
que va combinar amb la seva afició
predilecta, la música. Ens ha deixat
un llegat de 31 sardanes, 17 caramelles i 24 peces més entre valsos,
havaneres, boleros, foxtrot, etc. La
seva sardana “Gentil Adriana”, del
1946 i dedicada a la seva filla gran,
va ser escollida sardana universal i
va ser interpretada a totes les ballades que es van fer pels volts del
19 de juny -Dia Universal de la Sardana- arreu del món. De fet, casals
catalans de països com Suïssa, Argentina o Austràlia es van sumar a
aquesta iniciativa.
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Abarake bake

Un nas vermell a Jali

Davant d’una multitud silenciosa i expectant, apareixen
tres personatges vestits amb
roba estranya i disfressats
amb un nas vermell. Caminen
i observen com si estiguessin perduts, i de fet, veient el
lloc i el públic que els mira,
sembla ben bé que s’hagin
perdut. Els nens contemplen
tots els seus moviments amb
una barreja de por i curiositat.
Un dels pallassos es treu de
la butxaca un mocador blau.
Sense paraules diu a tots els
assistents que mirin atentament aquest mocador. I tot
el públic veu com es col·loca
el mocador a dintre la mà esquerre i tanca el puny ben fort.
Mou una mica el puny i conta
fins a tres: One, two, three! I
obre, davant d’un públic perplex, el puny esquerre sense
el mocador, que ha desaparegut. Els nens i les nenes, no
ho entenen, no havien vist mai
cap truc de màgia fins ara. El
mocador s’ha fos. Algun adult
fa un oooh, sense poder-ho
evitar.
Tot seguit, la pallassa, fa un
salt i agafa alguna cosa invisible de l’aire. Semblava que
només havia agafat aire, però,
quan obra la mà, apareix el

mocador blau. Els dos pallassos, es passen i juguen amb
el mocador invisible i els nens
i nenes de Jali, van assimilant
de què va tot això, i cada cop,
la seva cara de sorpresa és
més accentuada.
De tan al·lucinats que queden, pràcticament ni reaccionen, prou feina tenen amb
intentar no caure d’esquena.
A mesura que avança el xou,
i es succeeixen els números i
les bromes, els nens i nenes
estan cada cop més confiats
i participen més de l’espectacle. Fins i tot s’ofereixen per
sortir de voluntaris, tot i que
es tornen tímids de cop, quan
el pallasso els fa una broma.
Quan surt el malabarista, els
nens i les nenes s’atreveixen
a aplaudir al ritme d’una música, que sona gràcies a una ràdio endollada a la bateria d’un
cotxe. Els nens aplaudeixen

amb entusiasme, quan el malabarista tira 6 pilotes amunt i
les recull sense que n’hi hagi
caigut cap al terra.
Els nens i les nenes de
Jali s’entreguen a l’espectacle, riuen i piquen de mans i
es miren els uns als altres,
sense entendre gaire com és
possible això que fan aquests
blancs estranys.
Al final de l’espectacle els
pallassos saluden i donen globus a tothom, però ningú els
demana quins son els trucs,
perquè aquests infants han
quedat tan al·lucinats, que no
dubten de la màgia.
Tota la informació de l’associació es pot trobar al blog:
http://abarakabake.blogspot.
com.es/
Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta – Jali
abarakabake@gmail.com

Puntaires de Vilatorta i Vilalleons
El 24 de juliol passat –diumenge de Festa Major- vam celebrar
la 17a Trobada de Puntaires. Una vegada més, la plaça Major
va ser lloc de trobada de puntaires vingudes d’arreu de Catalunya, enguany gairebé unes dues-centes.
Les Puntaires de Vilatorta i Vilalleons volem agrair al nostre
Ajuntament i a tots els comerços del poble que hi van col·laborar i ens han ajudat a fer possible aquest esdeveniment.
Animem a totes les persones que vulguin aprendre a fer
punta al coixí que seran benvinguts. Ens trobem tots els dijous
de 3 a 5 de la tarda al Casal d’Avis Font Noguera.
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Les Puntaires us desitgem molt bones festes
i salut per l’any 2017!

Des de l’Associació de veïns de Vilalleons
volem donar les gràcies a tots aquells que
any rere any confien en el nostre criteri per
cohesionar el nostre petit poble a la resta,
resoldre petits conflictes, dubtes, queixes
i per organitzar festes, festetes, trobades,
sortides culturals, etc...
I després d’aquest agraïment voldríem
explicar-vos tot el que ha fet la nostra associació en aquest any 2016.
A la primavera, en concret el dia 4 de
juny vàrem organitzar una caminada per la
carena de Sant Julia amb el grup d’Anellament de Calldetenes. Encara que el dia no
ens va acompanyar gaire, ja que va ploure
a bots i barrals, també vam poder veure
una colònia d’ardeids (bernats, martinets
i agrons) a Sant Hipòlit de Voltregà i una
exposició de fotos a Sant Pere de Torelló
del biòleg, Eudald Solà, que va morir en
accident de muntanya.
El juliol com ja es tradició fem el nostre
sopar popular la Mongetada, que aquest
any ja era la vintena, una festa especial
d’aniversari que va comptar amb l’espectacle de Pep Plaza. Un èxit! També es va
aprofitar la festa per obsequiar a tots els
assistents amb una samarreta on estrenàvem el logotip de l’associació, que ens ha
fet l’Oscar Martín -veí del poble-, de forma
desinteressada.
L’agost, la nostra Festa Major, la festa
de tots, amb espectacles que omplen el
poble de vida, les havaneres, les sardanes, la zumbada , la trobada de puntaires
i la recuperada festa infantil amb l’acompanyament dels gegants de Sant Julià,
una festa major que cada any va agafant
més embranzida.
Enguany, com l’any passat, hem organitzat el segon taller de Nadal amb les
Germanes Patchmanetes, aquest cop
amb fustes reciclades, aquí en teniu una
mostra.
Per les festes de Nadal, farem el tradicional sorteig de la panera entre tots els
socis i que en aquest temps que corren,
va prou bé per omplir el rebost en aquestes dies de “tecs” constants i sobretaules
infinites. Per si no ens veiem abans
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Associació de Veïns de Vilalleons

Bon Nadal a tothom!
Associació de Veïns de Vilalleons
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Tupinots - Consell de Joventut
No tot s’hi val
Valoració de la Festa Major Jove
Han passat uns quants mesos
des de la Festa Major jove,
però, des del Consell de Joventut-Tupinots, volem fer una
valoració i repàs de la festa
major jove d'aquest 2016.
Autocrítica
És cert que aquesta festa
major va acabar amb un gust
agredolç. L'última festa (la de
la pista poliesportiva) va deixar-nos a tots amb males vibracions per com havia anat.
Des del Consell reconeixem
que se'ns en va anar de les
mans. Tot i que al centre de la
pista no hi va haver problemes
(hi havia personal de seguretat), al voltant va acumular-se
massa gent per les dimensions de la festa, amb males
conseqüències.
Per aquest motiu, des de
Tupinots s'ha decidit que no
es farà una festa d'aquestes
característiques pel que suposa per nosaltres mateixos i,
òbviament, pel veïnat.
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Resposta a les
(destructives) crítiques
Alguns veïns van queixar-se
a través de les xarxes d'algunes de les festes. Intentarem
repassar crítica per crítica.
Una de les habituals és que
les festes acaben massa tard
i molesten els veïns. A tots
aquests els hem de dir que de
365 dies que té l'any, només
fem tres festes nocturnes. Per
tant, només us podem demanar paciència.
Per intentar minimitzar la
molèstia als veïns de les Set
Fonts (que porten anys aguantant les nostres festes i d'altres
actes), vam decidir fer les tres
festes en tres espais diferents:
la primera a les Set Fonts, la

segona a la plaça Catalunya
(per pluja es va traslladar al
pavelló) i la tercera a la pista.
La divisió, però, sembla que
va molestar els veïns que no hi
estan tan acostumats. Creiem
que la nostra decisió és encertada perquè així reduïm la
molèstia (per alguns) a només
una nit a l'any.
Pel que fa al Birratorta hem
de tenir en compte molts aspectes. Primer de tot, també
era el primer any que canviàvem la ruta i passàvem pel mig
del poble. Això ens va fer pensar que hi hauria problemes a
l'hora d'anar al lavabo i, per
això, mesos abans vam parlar-ne amb l'Ajuntament.

En la reunió es va acordar
que hi hauria lavabos portàtils (polycleans), almenys, al
mig del recorregut, a la plaça
Catalunya. El mateix dia de la
festa, no hi havia els lavabos.
Aquest fet podria haver evitat
l'escandalosa imatge que va
circular per les xarxes socials.
Dit això, no estem justificant,
ni molt menys, l'acció de la
festa, però volem que es tingui constància que nosaltres
vam intentar avançar-nos a
aquests fets.
D'altra banda, també ha de
quedar clar que "una flor no
fa primavera; ni dues, estiu".
Amb això vull dir que, més
enllà si agrada o no la festa,

dels gairebé 300 participants
no tots van orinar al carrer.
A més, aquest any, ens va
acompanyar un dels vigilants
municipals perquè la festa
transcorregués sense cap
problema i precisament per
evitar això. Els participants
estan avisats que si es cometen aquest tipus d'infraccions,
seran multats.
Reflexió final
Amb tot això, s'ha de tenir
en compte moltes coses i reflexionar-hi entre tots. Primerament, l'actitud incívica d'alguns, no la pot pagar el Consell
de Joventut. Els Tupinots fa
mesos preparem una festa pel

poble i crec que s'hauria de
valorar que un grup de joves
treballin desinteressadament
pel seu municipi organitzant
activitats. Molts pobles voldrien tenir el teixit associatiu que
té el nostre.
A més, enguany hem intentat que la Festa Major jove
tingués en compte les famílies, per això vam organitzar
també una festa Holi. Va ser
una gran festa on va participar
tothom, tot i que es van llençar moltes bosses de colors
al terra de la zona esportiva.
Per aquest motiu, hauríem de
dir que tots els pares i mares
són uns porcs? La resposta
òbviament és no; alguns ho
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van recollir, d'altres no. Així
doncs, tornant al text anterior,
no generalitzem, ni amb joves
ni amb adults.
En definitiva, no tot s'hi val.
Ni l'actitud d'alguns joves per
aquesta festa, ni pels que fan
crítiques destructives. És molt
fàcil obrir el Twitter i fer una
crítica de 144 caràcters, que
no té ni en compte la feina feta
pel poble, ni el rerefons de tot.
A tots aquests, us recomano
que intenteu revertir la crítica
fent-la constructiva i aportant
noves idees del funcionament
de la Festa Major, perquè al
cap i a la fi, acaba sent per a
tots. Us convido que deixeu
un moment la pantalla, baixeu
al carrer i hi participeu. Val a
dir, que d’altres persones ens
han enviat la seva queixa a
través del nostre correu per
fer-nos coneixedors del què
es van trobar a la Festa Major.
Moltes gràcies per fer-nos-ho
saber d’aquesta manera i tan
educadament.
Nous reptes
Amb poc espai que queda,
només dir que la valoració final és positiva. Vam poder fer
una festa al pavelló per totes
les edats on es va recuperar el
bonic ball del fanalet, que va
fer de ball de Festa Major. A
més, repeteixo que vam incorporar la festa Holi per famílies
i més menuts.
De cara el 2017, tenim pensat seguir amb aquesta línia de
Festa Major: que sigui més del
i pel poble. Un servidor porta anys veient l'evolució, i els
que veniu només us puc donar molts ànims i encara, que
les crítiques pesin més, felicitar-nos per una feina molt ben
feta. Gràcies a tots els que ho
heu fet i ho feu possible!
Carles Fiter Verdaguer
President sortint
de Tupinots
Consell de Joventut
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Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 77 77

El “bubble football” ha arribat
a Osona de la mà de David
Boixeda. Conegut també com
a futbol bombolla es tracta
d'una modalitat esportiva de
lleure dins el futbol que ofereix una experiència única i
diferent. Aquesta activitat ha
tingut molt èxit a països com
Japó, Finlàndia o els Estats
Units. El primer torneig de
Catalunya d’aquesta modalitat es va fer aquí a Sant Julià
de Vilatorta l’estiu passat i ja

s’han fet més de 60 partits a
tot Catalunya. A Osona s’ha
pogut veure a diferents Festes
Majors com ara a la de Calldetenes, Tavèrnoles, Sant Quirze
de Besora, Taradell i a clubs
de futbol com el CF Sant Julià
i el Sant Just Desvern.
En David Boixeda, que és
graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, explica que en una de les assignatures havia de fer un
projecte de creació d'una em-
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El vilatortí David Boixeda implanta
el “Bubble football” a Osona

presa nova "diferent i prometedora per a la promoció de
l'esport" i ho va fer pensant en
el bubble football. En David,
però, va anar més enllà i va fer
realitat el projecte. El seu objectiu és continuar l'expansió
d'aquesta activitat que cada
vegada és més coneguda.
Els interessats podeu contactar amb en David Boixeda a
través de la seva pàgina web:
www.playbubblefootball.com
o al 628 07 69 05.
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Parlem amb les entitats

Miquel Puig, president del Club de Futbol Sant Julià
Quins són els teus inicis en el
món del futbol?
Vaig començar a jugar a futbol
amb el Taradell des dels cinc
anys fins a la categoria de Juvenil. Al començament ens entrenàvem els dissabtes al matí i no
jugàvem partits oficials. De fet,
l’entrenament consistia en córrer una mica, fer quatre exercicis
i un partidet; més endavant vaig
començar a entrenant dos dies
a la setmana. Jugava a la banda esquerra, de mig o d’extrem.
Amb els Aficionats del Sant Julià
vaig acabar jugant de defensa.
En aquell temps tots els camps
eren de terra, excepte quatre
que eren de gespa natural.
Com i quan vas assolir la presidència del CF Sant Julià.
En sóc president des del 2010.
Tot va començar per la Festa
Major de fa deu anys. l’alcalde
Joan Rosell ens va proposar a
una colla de pares que entréssim a formar part de la junta del
club. Si ho fèiem es comprometia a fer el camp de gespa artificial. I així va anar. Al començament era el vicepresident i més
tard vaig assumir el càrrec de
president.
Quants socis té actualment el
club i com es finança?
Només un centenar. De vegades
ens plantegem fer alguna campanya de captació de socis però
tal com estan les coses, pensem
que els pares ja paguen prou.
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Quines són les vostres fonts
d’ingressos?
Les quotes dels jugadors del
futbol base, la publicitat del
camp i les activitats que fem
a l’estiu, principalment el campus, les 24 hores de futbol sala i
el torneig. També tenim patrocinadors que fan possible renovar
periòdicament els equipatges
dels equips del club.

“En un camp de futbol he fet de tot, menys d’entrenador”
Quina és la situació del futbol
base?
Hi ha anys millors i anys pitjors.
L’objectiu sempre es intentar tenir dos equips a cadascuna de
les categories de futbol-7. Això
permet tenir una base de jugadors que, amb el pas dels anys,
va pujant junta. En aquest sentit,
és molt important tenir un coordinador i uns entrenadors que,
en aquestes categories, apostin
per la formació en tots els sentits; tant pel que fa a la pràctica
del futbol com a la transmissió
de valors.
Com veus el futbol femení?
Fa uns anys va haver-hi una
“boom” del futbol femení a Catalunya. Ara, sembla que hi ha
una mica de recessió. Si ja costa molt fer equips de futbol-7
masculins en un poble com el
nostre, de noies encara és més
difícil. Fa uns quants anys vam
tenir un equip de categoria cadet, però va durar només una
temporada i, fins la temporada
passada vam tenir un equip femení que va guanyar la lliga i va
jugar a Primera Divisió diverses
temporades. Tot i així, no vam
ser capaços de trobar noves
jugadores per anar substituint

les que ja deixaven el futbol i
enguany, aquest equip ha desaparegut.
Quants equips teniu i quins
són els objectius d’aquesta
temporada?
Per garantir el futur del club
sempre procurem tenir el màxim nombre d’equips possible
a totes les categories del futbol
base. A nivell esportiu tenim l2
equips de futbol i un de futbol
sala: tres equips que juguen en
categories superiors: El Sant
Julià A que ha pujat a tercera
catalana, i el Sant Julià B i C
que juguen a quarta catalana
en els grups 4 i 3, respectivament. Cal dir que el Sant Julià C
és un equip de nova creació. En
les altres categories tenim els
aficionats que juguen el campionat comarcal, els juvenils a segona divisió, els cadets a segona divisió, els infantils a segona
divisió, els alevins a segona divisió, els alevins a tercera divisió, els benjamins a segona i 2
pre-benjamí que juguen la lliga
del Consell Esportiu d’Osona.
L’equip de futbol sala juga a tercera divisió catalana. L’objectiu
és que tots ells mantinguin la
categoria.

Què és el millor i el pitjor de ser
president del CF Sant Julià?
Quan les coses funcionen i
guanyes lligues ets feliç de formar-ne part i estar al capdavant
del club. El pitjor potser és quan
comença la pretemporada i et
falten jugadors per algun equip
i no els trobes. Costa molt per
als clubs de poble tenir prou
jugadors per a tots els equips.
Algun moment històric del Club?
Jo recordo especialment el dia
de la inauguració del camp amb
els veterans del Barça. Mai hi
havia vist tanta gent. També la
promoció que vam guanyar fa
uns quants anys, amb un autocar ple d’aficionats per recolzar
l’equip. I les lligues guanyades
darrerament: Femení, Juvenil,
Aleví, Benjamí i Quarta. Mai
n’havíem guanyat tantes. Això
vol dir que hem tingut i tenim
bons coordinadors, bons entrenadors i bons futbolistes.
Quins valors transmet l’entitat?
Per a nosaltres valors com la
companyonia, el treball en equip
i el respecte són primordials.
Aquest últim de forma especial. S’ha de fomentar el respecte
entre els propis companys i els
rivals. Aquest es un punt bàsic.
I tots hem de tenir present que
quan som a dins del camp representen un club i un poble.
Quin missatge donaries als
aficionats al futbol?
Ara hi ha engegada una campanya de la Federació Catalana de
Futbol contra el racisme i la violència en el futbol. Per sort en
el nostre entorn no hi ha gaires
problemes d’aquest tipus, però
s’ha de recolzar. I sobretot recordar que els nens juguen a futbol
perquè els agrada. Hem de dei-

xar-los gaudir, que siguin feliços
practicant l’esport que els agrada
amb els seus amics i companys. I
si guanyen molt millor...
Com veus les instal·lacions
esportives?
El camp esta força bé. Ha tingut molt ús però la gespa és
de gran qualitat i encara té bon
tacte. Ara millorarem molt amb
les noves instal·lacions. Farem
un salt de qualitat amb els nous
vestidors al costat del camp
que gràcies a l’Ajuntament, es
començaran a construir a principis de l’any que ve.

Fins quan et veus presidint el
CF Sant Julià?
No gaire mes enllà d’aquesta
temporada.
Es bo per les entitats que hi hagi
una certa renovació de les persones que estan al capdavant.
La gent nova aporta ganes i il·
lusió i ara hi ha molta gent nova
que ha entrat a formar part del
club.
Dels que vam començar fa deu
anys ja en quedem pocs i serà
un bon moment per fer un pas
enrere; i més ara que tenim un
club que funciona i amb una
economia sanejada.
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I de cara al futur?
El primer objectiu es intentar
consolidar aquests equips a les
categories noves que hem assolit. I intentar que, en el futur, d’altres equips del club se’ls puguin
sumar. Costarà però comptem
amb una bona base de jugadors.

Laura Pedrosa i Josep M. Molas
Campions d’Espanya
de Vehicles Històrics

Laura Pedrosa i Josep Maria Molas s’han proclamat Campions d’Espanya del Campionat de Vehicles Històrics en la
categoria de regularitat 50km/h amb un Renault Alpine A-110.
Aquest és el segon any de la Laura com a copilot al Campionat d’Espanya de copilots, on el 2015 va aconseguir el segon
lloc.
La temporada d’enguany pilot i copilot han disputat un total
de 8 Ral·lis: Ral·li Costa Brava –Catalunya- (2a posició), Ral·li
Gibralfaro –Màlaga- (1a posició), Ral·li d’Astúries (Problemes
mecànics, OUT), Ral·li Extremadura (2a posició), Ral·li Rias
Altas -Galícia- (2a Posició) i finalment el Ral·li Avilés –Astúries- (2a posició) i han combinat el Campionat d’Espanya amb
l’Europeu de Regularitat obtenint uns excel·lents resultats en
el 31è Ral·li San Remo Storico (Itàlia)- 1r scratx categoria i 4a
posició general, i 28è Ral·li Isola Elba Storico (Itàlia)- 1r scratx
categoria i 3a posició general. Gràcies aquests resultats la
pròxima temporada 2017 la Laura disputarà el Campionat
d’Espanya de Vehicles Històrics i el Campionat Europeu de
Ral·lis copilotant un Ford Escort MKII.
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Associació de Bàsquet
Any rere any, el Torneig BBVA
de Bàsquet de Sant Julià de
Vilatorta continua creixent en
els seus 3 eixos vertebrals:
bàsquet de base, bàsquet
d’elit i l’aspecte social.
Per primera vegada han
participat 6 equips ACB, en
el “Circuíto de Pretemporada Movistar by Liga Endesa”,
amb el FC Barcelona Lassa, el
Divina Seguros Joventut, l’ICL
Manresa, el MoraBanc Andorra, el València Basket i el Real
Betis Energia Plus. Un total
de 6 partits (2 per equip). Tots
aquests partits han estat amb
entrada gratuïta per a tothom
que portés aliments per l’activitat “Fes la teva cistella” pel
recapte d’aliments per Càrites,
Creu Roja, Banc del Aliments
i el Rebost Solidari. Es van
recollir més de 2500 Kg d’aliments.
217 equips van participar
en el Torneig, la segona participació més alta. 500 partits,
30 pistes simultànies en 20
poblacions de 4 comarques.
El CB Vic-Uvic ha estat el
guanyador de la categoria sènior masculí federat. El Petropinto Sant Fruitós de la categoria femenina.
Un detall a destacar és el
subcampionat aconseguit per
Martí Riera, vilatortí de només
10 anys, en el Campionat de
Triples, que va guanyar l’irlandès Daniel Stewart, i en el que
van participar 123 jugadors de
totes les edats.
Pel que fa als equips de
Sant Julià, «Les Arreplegades» van ser les campiones
de la categoria sènior femení
no federat. I el «Vilasendra» els
subcampions de la categoria
sènior masculí no federat.
Com en els darrers anys,
durant la segona quinzena
d’agost, al pavelló de Sant
Julià, vam tenir l’oportunitat

de presenciar partits d’universitats americanes NCAA.
Virginia Cavaliers, Cornell
Big Red i Old Dominion Monarchs masculins. I Oregon
Ducks femení. Es van enfrontar a combinats catalans i a
equips francesos. Per primer
cop, durant el Torneig, es va
disputar un partit oficial de
bàsquet en cadira de rodes,
la Supercopa Catalana. El
Global Bàsquet de Sabadell
va guanyar a l’UNES FC Barcelona
També hem pogut assistir
als clàssics «Clínic per Entrenadors» amb Joan Peñarroya,
i a la «Taula Rodona Medicina
i Bàsquet» amb la participació
d’en Joan Arumí.
Cal destacar també que,
per primer any, dos carrilets
han recorregut els carrers de

Sant Julià. Això ha fet que el
temps d’espera es reduís a la
meitat i que es trobés sempre
lloc per seure-hi.
Una altra novetat han estat els programes especials
sobre el Torneig per part de
Radio Ona de Torelló, emetent
des de el Village i per Streaming per tot el món. I tal com
s’ha fet en els 2 darrers anys,
també s’ha pogut veure per
Streaming la major part de les
activitats del Pavelló de Sant
Julià.
L’organització del Torneig
va retre un homenatge a Aito
García-Reneses per tota la
seva trajectòria en el món del
bàsquet.
Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig
BBVA de Bàsquet

El 30 d’octubre passat es va
fer la sortida social del club
per tots els socis i simpatitzants que ens van voler acompanyar. Com ja ha quedat
establert d’altres anys, es fa
la sortida per carretera i muntanya segons les preferències
de cadascú. El retrobament a
Vilanova de Sau i l’esmorzar al
Ferrer de Tall. Una bona estona per compartir mentre anem
endrapant tot el que ens porten sense deixar res. Tots van
tenir un buf de record de la
sortida.
Un els temes que s’estan
tractant a la junta del club és
el disseny del nou equipament
de cara a la temporada que ve.
Les propostes són innovadores, respectant el blau del club
amb combinacions de negre
i groc que les fan atractives.
L’equipament es farà sota comanda amb un stock petit de
fons pel club, quan tot estigui
a punt s’avisarà per tal de fer
les reserves corresponents.
Es produirà un fet curiós,
anunciem el Ciclocross Ciutat de Vic que es farà el dia 26
de novembre i quan arribi a les
vostres mans ja s’haurà realitzat. Des d’aquí fem saber que
el Calma hi participa en l’organització i que diversos corredors del club hi participaran.
Aquesta és una modalitat que
va agafant adeptes a poc a poc
i el circuït que es fa a Vic és un
dels més atractius del campionat.
De cara al 2017 s’ha demanat a la Federació Catalana de
Ciclisme l’organització d’una
cursa del Campionat de Catalunya infantil i cadets, igual
que aquest any i que es va realitzar en un circuit del polígon
de la Quintana. Apostem per
organitzar curses de promoció
del ciclisme.
Un altre dels projectes que
s’està estudiant és una marxa
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CC Calma

de BTT amb un format diferent
del que es feia en la BTT Les
Guilleries. De moment és un
projecte i diversos membres
de la junta hi estan treballant
per trobar un format que sigui
atractiu i al mateix temps sigui
assequible des del punt de vista econòmic i organitzatiu.
S’acosta l’inici d’una altra

temporada ciclista i serà hora
de renovar la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme.
Ja hem comentat altres vegades els avantatges de disposar de llicència i de com es
pot tramitar des de la web del
club, disponible des de mitjans
de desembre.
www.cccalma.cat

El vilatortí
Albert Tarter,
primer triatleta
català a
l’Embrunman

El 15 d’agost passat, el vilatortí Albert Tarter va quedar en la
27a posició a la Embrunman, una de les Ironmans més dures
del món. L’Albert va ser el primer català d’aquesta prova que
va comptar amb més de 1.000 inscrits.
La Embrunman és una competició en la que s’ha de superar tres proves diferents: 3,8 km de natació, 188 km de ciclisme i 42 km de cursa atlètica amb un desnivell positiu de 4.000
metres, recorrent els paisatges alpins de la regió francesa dels
Hautes-Alpes. Per si no n’hi hagués prou amb les complicacions derivades d’un recorregut extremadament exigent per a
tots els atletes, l’Albert va haver de fer front a problemes mecànics durant el recorregut amb la bicicleta que gairebé el van
obligar a abandonar, però malgrat els entrebancs , el triatleta
del CN Vic ETB va aconseguir completar el recorregut amb un
temps d’11 hores i 3 minuts.
Es tracta d’una actuació especialment meritòria si tenim
en compte que la Embrunman està considerada una de les
competicions esportives més extremes que posa a prova la
resistència física i mental de tots els que s’atreveixen a participar-hi.
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CE Vilatorta
El Bàsquet
i el CE Vilatorta
no parem!
Estem a punt de tancar un
2016 d’esport i molta marxa al
Club Esportiu Vilatorta.
El primer semestre de l’any va
comptar amb la finalització de les
competicions esportives 15/16,
que varen donar un meritori tercer lloc dels nostres Junior Masculí, això si, empatats a punts
amb el segon classificat. La resta
dels equips van donar un resultat esportiu alt, varen mostrar-se
competitius i en general es van
col·locar cap a la meitat de la
taula de classificació.
A banda de les competicions
oficials vàrem estrenar el “I Torneig de bàsquet Fira del Tupí”
(21-22 maig). El torneig va ser
un èxit esportiu (6 bons equips
en competició), social (bona assistència de visitants) i d’organització, a jutjar per les felicitacions rebudes dels altres clubs.
Tant per Setmana Santa
com l’estiu el CE Vilatorta va
organitzar sengles campus
de bàsquet on els joves participants s’ho van passar molt
bé i els pares van quedar molt
contents. Val a dir que aquests
campus s’estructuren d’una
manera curosa per oferir uns
bons continguts tècnics de
bàsquet, com una part lúdica
que enganxa molt als petits.
Aquest any a més el Club va
oferir una jornada tècnica de
bàsquet a l’Escola Bellpuig
pels alumnes de 8 a 12 anys,
on es va fer difusió d’aquest
esport i a l’hora es va obrir el
Club als nens/es interessats a
practicar i competir bàsquet.
La festa de cloenda de temporada del nostre club va tenir
lloc l’11 de juny i va ser un gran
èxit de participació. Els jocs de

la tarda van ser molt divertits
i què dir dels partits de jugadors/es contra pares i mares:
No sabíem que teníem tant de
nivell entre els pares i mares de
les criatures, una bona suada
i molt riure ¡! La festa va con-

tinuar amb un sopar amb 120
comensals, entre jugadors i
famílies. Vàrem recuperar el
Concurs de Postres i Pastissos que va endolcir les postres
de tots, i vàrem jugar uns bingos amb interessants premis,

Martí Riera: Un gran petit triplista
al CE Vilatorta
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un dels quals a més a més va
destinar tota la recaptació al
departament d’oncologia de
Sant Joan de Déu.
Els 2, 3 i 4 de Setembre va
tenir lloc com cada any el 32è
Torneig BBVA de Bàsquet, el
qual va portar al nostre poble
aquest ambient de bàsquet
increïble, i que va comptar
amb la participació d’alguns
dels nostres equips; podem
subratllar el segon lloc al concurs de Triples aconseguit pel
nostre Martí Riera, de l’equip
Mini Masculí. Aquest gran torneig ens va permetre gaudir de
bàsquet de gran nivell i qualitat
professional per uns dies aquí,
al nostre poble. I abans d’acabar el mes de Setembre vàrem
poder gaudir també de la IV
Fira d’Entitats (24 setembre) en
que el Club va ser-hi present.
Aquesta nova temporada 2016-‘17 l’encarem amb
moltes il·lusions, plans i activitats pels propers mesos. El
23 d’octubre passat el club va
fer la presentació oficial dels
seus equips, tots guiats per
un equip d’entrenadors amb
molta experiència i que son un
pilar molt important d’aquest
Club. Aquesta presentació va
tenir com sempre un caire molt
festiu i divertit, en què l’esport
i el bàsquet ens fan jugar i participar a tots, d’una manera o
una altra. El mateix dia 23 va
tenir lloc l’Assemblea General
de socis del Club.
Des de el Club Esportiu Vilatorta encarem aquest nou
any amb il·lusió i moltes ganes de fer esport. Recordar a
tothom que el Club és obert a
qui vulgui provar i practicar el
bàsquet. Per entrar en contacte amb el Club només us heu
de passar pel pavelló de Sant
Julià i contactar amb algú del
Club, o bé contactar-nos a través de la pàgina web www.vilaortabasquet.com
Bon Nadal i molt esport per
a tothom!

El 2, 3 i 4 de setembre va tenir lloc el 32è Torneig BBVA de Basquet a Sant Julià de Vilatorta. Aquest torneig acull més de 1.500
jugadors d’arreu del món. Durant el torneig es va fer un concurs
de triples en el que van participar 123 jugadors. En Martí Riera,
jugador del Club Esportiu Vilatorta i de només 10 anys d’edat, va
quedar sots-campió en categoria absoluta d’aquest concurs de
triples. Els jugadors i jugadores del seu club li fan unes preguntes.
Com et vas començar a aficionar per aquest esport? A quina
edat vas començar a practicar-lo?
Vaig començar a jugar als 6 anys. Vaig triar el bàsquet perquè el
meu germà hi jugava. Em despertava molt d’hora per mirar partits de la NBA i ACB.
Quina part de jugar a bàsquet t’agrada més i per què?
M’agrada molt la posició de base perquè és el que fa jugar a
l’equip. De base m’agrada molt, però de fet m’agraden totes les
posicions.
Quin és el teu jugador professional preferit? I quin equip?
Kevin Durant perquè per mi és molt bo. Jo sóc de l’equip d’en
Kevin Durant, ara mateix els Warriors, perquè hi juga el meu ídol.
Com és el teu ritme d’entrenaments i partits? Entrenes gaire?
Jo jugo al Club Esportiu Vilatorta, entreno amb ells els dilluns i
els dimecres, i els dijous el PDP, a Vic. Quasi bé cada dia a casa
al jardí jugo a bàsquet.
Quin consell donaries a aquells nens i nenes que estiguin
buscant un esport per practicar? Quins passos creus que
haurien de fer?
Haurien de triar l’esport que els agradi més i el que els vagi més
bé, i si volen venir al Club Esportiu Vilatorta doncs poden venir.
Poden venir pel Pavelló i provar el basquet, i si els agrada podran
jugar.
Entrevista realitzada per:
Oriol Casademunt, Abril Villegas,
Mireia Villegas, Jordi Casanovas.
Podeu escoltar l’audio de l’entrevista a:
www.vilatortabasquet.com
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Un setembre més la Patuleia obre les portes per
rebre a tots els nens i nenes, començant el curs
amb molta il·lusió i noves propostes per a tots els
infants.
Com ja se sap, els primers dies són una mica
complicats. L’adaptació és un procés tant pels infants com per les famílies; acostumar-se als nous
espais, a les rutines, a les educadores... vol el seu
temps. Per sort, amb amor i paciència aconseguim que cadascun dels nens i de les nenes de la
llar d’infants es facin seva l’escola i se sentin com
a casa.
Un cop passats aquests dies les mestres
oferim als infants una sèrie d’activitats i propostes de joc perquè, com que ells són els protagonistes, puguin aprendre dia a dia.
Els continguts que volem transmetre van molt
relacionats amb les estacions de l’any i amb l’entorn que ens envolta. Per tant durant aquests
mesos ens hem centrat en temes com la tardor o
Nadal. De la tardor cal destacar les sortides que
han fet els Sols i les Llunes (al bosc i al mercat), la
festa de les fulles (tota l’escola) i la celebració de
la Castanyada. Una festa oberta a les famílies; el
pati de l’escola es va omplir de pares, mares, àvies, avis, tiets... i d’olor de castanyes i panellets!
També us volem explicar, els canvis permanents que es van produint al centre. Mitjançant
diverses formacions que fem les mestres anem
afegint alguns canvis a la llar, com ara un plafó
informatiu que es troba a l’entrada de l’escola
on s’expliquen els trets característics, la història i
l’entorn entès com un espai més del centre. Per
altra banda, a l’entrada de cada classe trobareu
el diari d’aula, en el qual, al llarg d’aquests mesos, anireu trobant documentades petites històries i accions que mostren els processos d’aprenentatge i de relació dels vostres infants dins de
l’aula. És un projecte que iniciem totes les mestres, i estem molt il·lusionades.
Aquesta no serà la única novetat durant el
curs, ja que des del mes d’octubre fins el març
les educadores estem fent el curs: Observar, documentar, interpretar i projectar: una espiral per
canviar l’escola, de la mà de Gino Ferri (mestre
de les escoles Reggio Emilia i formador de mestres). Esperem que aquesta nova formació ens
ajudi a millorar en la tasca que tenim dia a dia
amb els vostres fills/es.
Per part nostre no ens queda res més que desitjar-vos unes bones festes de Nadal i un feliç
any 2017!
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Llar d’infants
Patuleia
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Escola
Bellpuig
Un nou curs
amb alegria!
Hola, fans de la revista Vilatorta!
Esperem que us ho passeu
bé llegint aquest article. Som els
nens i nenes de 3r i 4t i aquest
any hem començat un curs amb
molta alegria i amb moltes activitats interessants. Hem donat
la benvinguda al nou curs, a les
mestres i a tots els nens i nenes
de l’escola. El tema d’aquest any
és la Literatura i els personatges
fantàstics. Per introduir aquest
tema els de Vilatorta Teatre van
venir a fer una gran representació on sortien personatges fantàstics que ens anaven explicant
com eren i què feien. Després
tots van triar el nom de la seva
classe relacionat amb els personatges fantàstics; els de P3 són
els Llops, P4 els Pirates, P5 les
Sirenes, 1r els Dracs, 2n els Gegants, 3r els Mags, 4t els Follets,
5è els Vampirs i 6è els Fènix.
Aquest curs, també fem un
projecte d’escola que es titula
“10 anys, 10 valors” per celebrar
el desè aniversari del nou edifici i que vam deixar de ser ZER
(Zona Escolar Rural) i vam començar a ser escola d’una sola
línia. Consisteix en què cada mes
treballem un valor:
setembre:
el respecte per l’entorn
octubre: l’amistat
novembre: la cooperació
desembre: la solidaritat
gener: la pau
febrer: la confiança
març: la sinceritat
abril: la tolerància
maig: la responsabilitat
juny: l’esforç
Esperem aprendre molt, que tinguem un bon curs tots junts, i us
desitgem, que gaudiu de la vida.
Aquest any serà brutal!

L’inici de curs a l’escola Bellpuig ens ha trobat amb les piles
ben carregades i moltes ganes
de fer coses. Com marca el calendari, la primera tasca és lligar
les activitats extraescolars que
fan els alumnes, i que organitza l’AMPA. Aquest any l’anglès
ha tornat a ser l’activitat més
popular, tot un clàssic. Com
a AMPA i com a pares és una
satisfacció veure que el nivell
d’anglès dels nostres fills i filles
està progressant d’una manera
molt satisfactòria. L’altre mòdul
d’activitats que és sempre molt
demanat són les activitats plàstiques, de dibuix i pintura.
Vàrem celebrar l’Assemblea
general de l’AMPA, què és el
moment que fem revisió amb els
pares i mares interessats de tota
l’activitat preparada per l’any,
així com l’estat de comptes i la
gestió econòmica de l’associació. Aquest any hi havia un tema
important a tractar: el canvi en la
gestió del menjador d’Ecomenja
cap a 7 i Tria. A l’assemblea vàrem comptar amb els principals
gestors de l’empresa que ens
van explicar de primera mà tot
el referent a l’empresa, el servei que ofereixen, qualitat, gestió, etc. Va ser molt interessant
poder xerrar amb ells de tots
els temes que ens preocupaven respecte el canvi del servei.
També va ser-hi present la responsable de l’acadèmia Tell Me,
que va donar informació als pares i va revisar tot el programa
formatiu d’anglès extraescolar
d’aquest any.
L’esperada Festa de la Castanyada aquest any va tenir
com a eix de treball el valor
de l’amistat, i en torn a això
els nens varen preparar uns
balls i coreografies molt precioses que van posar de festa el
pati gran. I per sort tots els de
AMPA som experts torradors
de castanyes i les vàrem fer
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AMPA Bellpuig

molt bones. Així que, tot i ser
també molt divertit, ja veieu que
no tot és Halloween i carbasses
rialleres, i que la castanyada, al
menys per ara, està ben present a l’escola.
Un altre projecte sobre el
que hem treballat ha estat el
calendari 2017 que tant ens
agrada i, que amb les pàgines
plenes d’uns personatges molt
singulars i agrupats per cursos,
aquests calendaris són sempre
molt populars entre pares, avis i
tiets. Esperem que el d’aquest
any també us hagi agradat. De
cara a Nadal ens toca també
posar la venda la famosa Loteria
de Nadal de l’AMPA, que ens va
portant a poc a poc a tots cap a
dates tan assenyalades.
Ja a punt d’agafar les vacan-

ces de Nadal ens trobem amb la
molt estimada Marató de TV3,
tant popular i tan generosa.
Aquest any és l’AMPA Bellpuig,
l’AMPA Patuleia, l’Ajuntament
de Sant Julià, Mans Manetes,
Pakdart, la Clara Sañé (zumba)
i el Club Esportiu Vilatorta entre
d’altres qui organitzem la 25 Marató de TV3 a Sant Julià, aquest
any dedicada a l’ictus i lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques. Esperem que tots hi assistiu, és una bonica manera de
col·laborar amb una bona causa.
I fins aquí aquesta darrera
crònica 2016. Volem enviar des
d’aquí un sentit record per l’Andrei Zob i per la seva família.
Us desitgem a tots un bon
final d’any i tot el millor pel
2017.
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Col·legi
El Roser
Avis i néts:
amor sense
límits
A l’escola considerem que els
avis i les àvies són persones
molt importants en la vida dels
nens i de les nenes, tant pel que
fa a la transmissió dels seus valors com, sobretot, per l’afecte
que senten i mostren cap als
més menuts.
D’altra banda, suposen un
suport indiscutible en el dia a
dia de les nostres famílies. És
per aquest motiu que vam voler donar un espai, un temps i
un protagonisme, als 300 avis
i àvies en la festa d’homenatge que es va celebrar el 7
d’octubre passat, festivitat de
la Mare de Déu del Roser, en
petit reconeixement a la seva
figura.
Els avis i àvies aporten saviesa i, transmeten valors als
néts , que els situen com a figures cabdals per conèixer el
món. Són transmissors d’afecte, de valors i de coneixement;
posseeixen la memòria familiar
i la traslladen als néts, explicant-los per exemple com eren
els seus pares de petits; aporten experiència professional, i
llavors els néts “descobreixen
que els avis no són persones
ignorants encara que no sàpiguen fer anar la tauleta d’última
generació”, dominen el saber
domèstic, com el culinari, que
és tan important o més que els
altres.
Quin dubte hi ha de l’estima
boja que els avis senten pels
néts? només cal veure quan els
avis estan amb altres persones
i surt el tema de la canalla com,
tot seguit, es crea una compe-

tició per veure qui explica més
i millor totes les anècdotes, virtuts, meravelles i grandeses dels

seus, i qui pot presumir més
dels néts”. I quin dubte hi ha
de la innocència i espontaneïtat

espai escoles

per part dels infants a l’ hora de
fer un comentari sobre els seus
avis? frases com “el meu avi
m´estima fins al cel”, “la meva
iaia fa els millors macarrons
del món”, “m’estimo moltíssim
el meu avi perquè em fa jugar”
delaten que els interessos i necessitats bàsiques dels infants
són l’afectivitat que es tradueix
en joc, alimentació i atenció i
que són els avis i àvies qui els
satisfan aquestes necessitats
bàsiques.
És per aquest motiu que
iniciàrem la festa, a la capella
del col·legi, amb la lectura d’un
petit poema de la escriptora i
poetessa Joana Raspall, dedicat als avis. Seguidament, els
néts, els van oferir un repertori de cançons per recordar
aquelles que ells també havien entonat de petits... Posteriorment, el Patronat va obsequiar a “l’àvia i a l’avi de més
edat” i a “l’avi i a l’àvia més
jove” (d’acord amb les dates
comunicades a l’escola en les
butlletes d’ inscripció). Mariano
Sánchez nascut al 1931 i (avi
de la Jana de 4t d’E. Primària,
d’en Riel de 1r d’ ESO i de la
Júlia de 3r d’ ESO) i Victòria
Puigivila (àvia de la Carla de
3r d’ E. Primària) nascuda al
1929, van ser els de més edat
i se’ls va obsequiar amb un fulard i un bastó de passeig. Paral·lelament, no vam voler treure mèrit als avis més joves, el
Artur Descals (avi de la Laia de
P4), nascut al 1958 i la Maria
Teresa Sánchez (àvia de la Judit de P3), nascuda l’any 1960,
que també van rebre un fulard i
un bastó de passeig.
Com a cloenda, van gaudir
d’un berenar de germanor al
pati de vidre servit pels alumnes de 4t d’ESO.
Felicitats avis i àvies i tant
de bo les futures generacions
puguin comptar, any darrera
any, d’aquest recurs tan preuat
i valuós , exemple d’ un amor
sense límits!

La verema a la classe de 2n d’EP
Amb l’arribada de la tardor, els alumnes de 2n d’EP van triar per
treballar el projecte del raïm.
Vam realitzar diverses activitats lúdiques per motivar els nens.
Una tarda, la mare de la Lluna Jiménez, Verónica González, ens
va venir a explicar les diferències entre els diversos tipus de raïm.
La tarda va ser molt profitosa i vam acabar fent un tast i jocs per
aprendre’n una mica més. Agraïm moltíssim la seva visita a l’escola.
Una altra de les activitats va ser la celebració de la “festa de la
verema”, ja que ara és l’època adient per realitzar-la. Cada nen i
cada nena va portar un carràs de raïm i després, amb els peus ben
nets, un per un, van anar premsant el raïm fins convertir els grans
en “most”. Va ser una tarda de treball, de motivació i de moltes
rialles.
El projecte ha estat molt interessant, divertit i engrescador, tots
els alumnes de 2n han après moltes coses sobre el raïm.
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La noia del gorg
M’agradaria que escoltéssiu la
història d’un amic meu, a veure si em podeu aclarir el què
li va passar. Era un amic de la
infància que, ja us ho avanço,
el darrer cop que el vaig veure,
havia esdevingut un fantasma
de si mateix. La tardor de 2007
va morir en circumstàncies que
mai he aconseguit aclarir.
Amb en Josep ens coneixíem des de la llar d’infants. Les
nostres vides van transcórrer
en paral·lel al llarg de molts i
molts anys; al col·legi fins a
acabar primària, a l’Institut fins
a arribar a la selectivitat, les
classes d’anglès, el futbol, fins
i tot vàrem escollir la mateixa carrera. I, per descomptat,
érem companys de gresca fins
a punts insospitats.
Llavors, per qüestions de
feina ens vàrem distanciar una
mica, sense arribar mai a perdre el contacte. Ell es va haver
de traslladar a viure a Vic i jo
a Lisboa, però via Facebook
ens parlàvem gairebé cada dia
i ens vèiem algun cap de setmana. Passat un temps, vaig
tornar a Barcelona i una de les
primeres coses que vaig fer va
ser quedar amb ell el primer
dissabte de maig.
Aquell dia gairebé que ni el
conec! Se’l veia demacrat, pàl·
lid, amb unes ulleres que li enfonsaven els ulls a la més profunda foscor, mal afaitat i amb
el vestir descuidat. Tenia una
expressió desvalguda i uns tics
nerviosos que no el deixaven
parar quiet un instant.
Vaig fer el cor fort, perquè
vaig pensar que potser en el
darrer any havia contret alguna malaltia i no m’havia volgut
dir res per no preocupar-me i
vaig deixar passar uns minuts
amb una conversa intranscendent, explicant-li alt per alt com
m’havia anat tot i com era que
tornava a Barcelona, a l’espera

que ell em digués què li passava. Mai hauria imaginat el que
em va explicar.
-Veuràs, Manel, Ja sé que
t’ha sobtat el meu aspecte. No
tinc càncer ni cap cosa semblant. El meu és un mal de l’esperit que ja no té solució. Sé
que moriré d’això. Simplement
m’apagaré, deixaré de ser.
Després de dir-me aquestes paraules, i mentre jo feia
comentaris estúpids mirant de
transmetre-li uns ànims que ni
m’havia demanat ni semblava
acceptar, ell va fer un glopet al
seu cafè i va continuar.
-Segurament pensaràs que
estic boig. És el que pensa
tothom per aquí des que vaig
explicar el que em passa als
meus amics. Però ja no m’importa. Ho he d’explicar fins que
algú m’entengui i, potser, posi
remei encara que per mi ja sigui tard.
Tot va començar ara fa un
any, a mitjans de maig. Un matí
vaig anar a la Riera Major, per
damunt de Sant Sadurní, on hi
ha algun gorg preciós que pel
seu difícil accés acostuma a
ser solitari. Amb l’única companyia del cant d’alguns ocells,
la remor de l’aigua propera i un
sol que s’intuïa darrere la boirina, em vaig anar acostant al

meu destí. De sobte, vaig sentir
la veu d’una noia cantant, cristal·lina com la mateixa aigua
de la Riera. En aquell moment
fins i tot els ocells van callar, no
se sentia res més que aquella
veu. A través de la fullaraca
dels arbres que encara tenia al
davant, vaig distingir la silueta
d’una jove alta i espigada que
semblava jugar dins de l’aigua.
Quan em vaig acostar va emmudir, trasbalsada per la meva
presencia.
Qui ets? –em va preguntarFa gaire temps que ets aquí?
-Sóc en Josep –vaig dirli- Sovint vinc a aquest gorg
per primavera per gaudir de la
tranquil·litat que s’hi respira. I
tu, com et dius?
Jo també vinc molt sovint
aquí. M’agrada l’aigua. Sobretot, les nits de lluna plena
m’agrada voltar per les fonts i
els gorgs de la comarca, cantar
acompanyada de la remor de
l’aigua. És estrany que mai no
ens hàgim trobat
-Si, és estrany –vaig dir-li,
mentre em girava per deixar
sobre les roques la bossa amb
les meves coses. Havia quedat
encisat per aquella noia que,
per cert, encara no m’havia dit
el seu nom. Quan em vaig tombar de nou ja no hi era. Des de

Joan Anton Mencos

Fred

Vaig marxar del porxo perquè agafava fred no per altra cosa. S’havia girat un aire d’aquests que si et despistes una mica ja l’has
agafat, i jo a la meva edat he de vigilar molt amb els refredats
perquè de seguida es compliquen. Sense anar més lluny el veí de
dues cases més amunt va agafar una calipàndria que li va durar
quasi un mes, just el temps que va tardar a que el fotessin al calaix. És cert que no anava massa abrigat però era perquè la tarda
no ho demanava i havia sortit amb un solet de tardor força agradable, però la cadira de ferro, malgrat el coixí, massa prim penso,
ja començava a estar freda i jo feia estona que pensava entrar a
casa. Portava gairebé dues hores assegut allà fora pensant en no
res, esperant que passés la tarda com feia habitualment. Estava
jubilat i creia que podia fer el què volgués, això ja ho pensava
abans de jubilar-me però no sempre podia fer-ho. M’agradaven
els capvespres de colors d’aquesta època de l’any tot i que em
feien un petit nus a la gola no em cansava de contemplar-los.
També he de dir que no tenia res al foc, tot i que el sopar ja el
duia al cap i si no hagués estat el fred, segurament hauria estat
la gana la què m’hagués fet entrar, tot i que era d’hora per sopar.
Tenia uns alls tendres que estaven a punt de fer-se secs i havia
pensat fer-me una truita. De motius per entrar a casa en podia
tenir molts. Com que el got de vi que tenia a la tauleta del costat
ja era buit i l’ampolla era al damunt del marbre de la cuina, podia
entrar fins i tot per anar a pixar, raó de pes si es té en compte la
urgència.
Tenia un petit foc que havia encès abans de sortir a fer el got
al porxo, però no em feia patir perquè anava fent mig en somort
creant un caliu on probablement m’hi faria una torrada més tard.
Estava completament tranquil en aquest aspecte. Però de cop el
silenci es va transformar en una petita remor de fons que a mesura que s’acostava semblava com un ritme compassat. Va començar a arribar gent. Primer passaven homes separats uns metres
l’un de l’altre tant per la vorera de davant de casa com per l’altra.
Després em va semblar veure persones a cavall, em va sorprendre però no em va preocupar gaire. Que passés gent per davant
de casa ja era habitual, era un dels principals carrers i per tant no
sentia gens de curiositat pel què venia i el fred em va fer entrar.
Va ser llavors quan vostès van trucar a la porta davant la meva
estranyesa perquè jo no tinc mai visites, de fet no conec a ningú
per aquí, no fa gaire que hi soc, poc més d’un any.
–Que no conoce a nadie dice? Va ha tener que acompañarnos,
aquí nadie le hace un feo al Rey cuando passa por delante de su
casa i menos excusas de que si “tinc fred”.
Segur que si m’hagués quedat una estona més a fora el porxo això no m’hauria passat i ara no estaria passant tant fred en
aquesta cel·la.
Jordi Campos i Curbí
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llavors que no visc. L’únic que
faig és buscar-la. He preguntat
a tothom pels pobles del voltant si la coneixien. Ningú en
sap res, ningú l’ha vist mai ni
n’ha sentit a parlar. Ningú. Ho
pots creure? I jo no puc treure-me-la del cap, no em deixa
viure, és com una obsessió; no
dormo, no menjo, no em puc
concentrar a la feina... fins a tal
punt que al final em van despatxar. L’únic interès que tinc
és trobar-la.
Amb aquestes paraules
i sense ni tan sols acomiadar-se, en Josep es va aixecar i
va marxar. El dissabte següent
vaig tornar per veure com es
trobava. Volia mirar que vingués uns dies amb mi a Barcelona aprofitant que hi havia força esdeveniments interessants
previstos per als pròxims dies.
Com que no el vaig trobar a
casa, vaig demanar per ell als
bars més habituals. Finalment,
en un d’ells em van dir que feia
uns dies l’havien trobat ofegat
a un gorg de la Riera Major, per
allà Sant Sadurní.
Corprès, vaig demanar com
havia anat tot, i la resposta encara ara em té desconcertat.
Oh, va ser ben estrany,
tot plegat -em van dir- Va venir una noia i ens va dir que
havia trobat el seu cos a l’aigua, però que ella no el podia
treure. Tot i que no la coneixia
ningú, la seva història ens va
semblar tan real que l’alcalde
s’hi va acostar amb un parell
de veïns i, efectivament, el
van trobar. Un cop traslladat
el cos cap aquí, a l’hora de fer
diligències i voler parlar amb
la noia no hi va haver manera
de trobar-la.
Ningú no l’ha tornat a veure mai més. Per més que he
anat preguntant pertot arreu,
la resposta sempre ha estat la
mateixa. És com si no hagués
existit mai.
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TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

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

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

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

Carrer de l’Albereda núm. 8

Perruqueria
Montse

Horari:
Els dimarts, i els dimecres
us atendrem a hores
convingudes
al tel. 93 885 05 60
Dijous i divendres:
de 9h a 13h i de 15 a 19h
Dissabte: de 8h a 13h
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Us desitgem
Bones festes!

És la família Suñé qui dóna el nom de can
Suñé, la casa que fa cantonada amb el
carrer Núria i el Marquesos de Vilallonga.
Aquesta mateixa família hi ha viscut durant
dues generacions. La casa ressalta al capdamunt a l’encreuament entre aquests dos
carrers per la seva estètica modernista.
La casa va ser construïda al voltant
del 1925. El mestre d’obres Manel Suñé
Cervian amb el seu fill gran Josep van fer
aquest edifici. Anys més tard, Josep Suñé
es va casar amb Teresa Malloll i van anar-hi
a viure.
Antigament feien servir els baixos de
magatzem per les eines de paleta, per això
hi ha un sostre tan alt. Cap a l’any 1967, en
una part dels baixos hi van construir una
perruqueria per a la Montse Vila, la dona
d’en Manel Suñé (fill d’en Josep i la Teresa).
L’entrada principal es va traslladar al carrer
Marquesos de Vilallonga, quan es va ampliar aquesta perruqueria.

diccionari cases i carrers

Can Suñé

Una bona construcció...
Aquesta casa va ser la primera de posteriors construccions que van fer pare i fill
(Manel i Josep) en aquest carrer. Tot i que
fa uns quants anys que l’edifici està construït, “la distribució no té res d’envejar a
les construccions actuals” explica Cristina
Sunyer (filla de Manel Suñé i Montse Vila),
que ha recollit tota aquesta informació.
Les habitacions són totalment proporcionades, encara que s’hagi reestructurat
posteriorment. L’estructura de l’edifici té
parets mestres, sense pilars. La façana encara conserva el primer arrebossat que va
fer Josep Suñé. Aquest estava fet amb una
mescla de formigó, arenilla de marbres i altres compostos. Sense cap mena de dubte,
un bon arrebossat que ha resistit tot tipus
d’inclemències meteorològiques i ambientals.
...custodiada per Sant Antoni
La part alta de la casa està coronada
amb una barana de forma onejada i el balcó
segueix la mateixa estètica. En les finestres i el cim de la barana hi ha incrustats còdols de riu i un mosaïc blau. Just el centre
d’aquesta barana hi ha un escut amb Sant
Antoni, patró dels paletes.
Carles Fiter
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Encreuat

Jeroglífic
Què vols per esmorzar?

Sudokus
HORITZONTALS: 1.- Acció d’impedir a la Presidenta del Parlament exercir el càrrec pel qual fou
democràticament escollida. 2.- Negació. Rossenc.
Principiant. 3.- Que formen part d’un sistema. Riu
egipci molt important. 4.- Utilitza. Un rosegador
que fa molt fàstic. Detroit abreujat. Espanya. 5.- 50
romans. T’atreveixes. Van guerxos. 6.- No vas pas
d’hora. El què tots volem que ens toqui per Nadal.
7.- Garrepa. Embarcació lleugera. Segona vocal
8.- Acordar, però al revés. Allò que fem quan ens
avorrim. 9.- Moltes L. Entre les dotze i les dues. La
primera vocal. En quin lloc. 10.- L’anterior President
de l’executiu català. Mitjons de llana. Una lletra grega molt perillosa.
VERTICALS: 1.- Ofendrem. 2.- Joves. Garanteix.
3.- Hidrogen. Sacres. 4.- Destresa. Recipients per
portar el vi. 5.- Tal i com s’anomenaven els colonitzadors de Sud-Àfrica. Ocell. Fòsfor. 6.- El fill primogènit d’Abraham. Paraula que utilitzem quan no
hem entès el què ens han dit. 7.- El què els novells
porten penjat als cotxes. Valgui al revés. Despullat.
8.- Individu d’una tribu història del sud d’Amèrica.
Allò que fumem i és perjudicial per a la nostra salut.
9.- Expulsió d’aire que fem quan estem malaltons.
Torxa petita. Sofre. 10.- Mes hebreu. Orada. 11.Plaça que està al mig del poble. Espanya. 12.- Secció final de l’intestí prim. Tàntal. Conjunt de coses.
13.- Com es deia abans el nostre poble. Maternitat
molt coneguda.

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6
per a iniciats

Solucions núm passat
Encreuat

Jeroglific: Bauma (b/au/ma)
80

Entreteniments: Marc Costa i Desulé

Concurs Vilatorta pam a pam

Pregunta:
El consultori mèdic està situat en un edifici peculiar de l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat.
Saps per quin nom es coneix aquest edifici?
1. L’Arca de Noè
2. Ca la Manyana
3. Casa Galadies
Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia
del divendres dia 30 de desembre.

Entre tots els encertants se sortejarà un

TORTELL DE REIS

per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Solucions del número anterior
Què representa el monument dedicat al
Pare Manuel Cazador, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer?
3. Un rellotge de sol
La guanyadora va ser Imma Casanovas.
Enhorabona!

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

Dades del concursant:

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

e-mail ………………………………………………………………
* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia
de la butlleta o apuntar les dades en un full a part

81

Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 812 23 15
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-Patró de la parròquiaDissabte dia 7 de gener

a les 6 de la tarda, a l’Aula de Cultura:
Inauguració de l’exposició
“MANEL BALASCH,
EL COMPOSITOR CANSALADER”
L’horari de l’exposició serà:
dissabte, de 5 a 8 de la tarda
i diumenge d’11 a 2 i de 5 a 8 de la tarda

Diumenge dia 8 de gener

a les 5 de la tarda, al pavelló municipal:
AUDICIÓ DE SARDANES
amb la Cobla Jovenívola de Sabadell
s’interpretaran les sardanes
del mestre Balasch:
Gentil Adriana
l’Ermita de sant Roc
a la mitja part
les CARAMELLES DEL ROSER cantaran:
Rosa Vera
Bordó florit

La dada: 1.396

El patrimoni arbori de les places i carrers de
Sant Julià de Vilatorta consta de 1.396 arbres,
de més de 25 espècies: negundo, erable, fals
plàtan, castanyer d’índies, bedoll, catalpa, lledoner, arbre de l’amor, xiprer, freixer, albena,
liriodendron, magnòlia, mèlia, morera, pi, plàtan, pomera borda, alba, prunera japonesa,
alzina, roure, acàcia, til·ler, om.En aquesta dada no hi són comptats els arbres dels
parcs i jardins.
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EN AQUEST NÚMERO
DESTAQUEM:
Inaugurat l’accés a l’Eix Transversal
L’Ajuntament bonificarà el rebut de
l’aigua a les famílies de 5 membres o més
Coneguem l’Espai Activa’t (Centre de dia)
Homenatge al compositor Manel Balasch
Estrenem secció: “Per quedar retratats!”
Entrevista a Francesc Orenes
100 anys del nomenament del Dr. Guerra
com a Fill Adoptiu de Sant Julià de Vilatorta
Coses nostres: la Font Noguera
I tota la programació de Nadal i Reis

Vilatorta
Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

