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Discurs d’investidura de Joan Carles
Rodríguez, alcalde de Sant Julià de
Vilatorta. Ple de constitució del mandat
2015-2019. Dissabte, 13 de juny de 2015
Benvolguts veïns i veïnes de Sant Julià i de Vilalleons,
Benvolguda secretària de la corporació,
Benvolguts regidors i regidores,
Quin honor més gran poder compartir aquest moment amb
vosaltres. Fa quatre anys assumia l’alcaldia de Sant Julià amb
la inexperiència de ser simplement regidor a la oposició, però
amb una il·lusió molt gran de servir el nostre poble fins a les
últimes conseqüències.
Jo crec que han estat quatre anys molt difícils. No cal que
us esmenti el complicat moment econòmic, o el procés de
transició nacional que viu el nostre país. Per aquest motiu, el
que potser m’aclapara més de l’excel·lent resultat que la nostra candidatura va aconseguir el passat 24 de maig, és que
arriba després d’un mandat de quatre anys en el qual s’han
pres decisions valentes. No exemptes de polèmica. I, tot i
això, hem recollit l’aval d’amplis sectors de la societat del
nostre poble
Potser, el secret de tot plegat, és que (...) Acord per
Vilatorta i Vilalleons mai oculta els problemes. Al contrari. Ens
agrada explicar els problemes tal com ragen, perquè només
així entre tots podrem posar-hi solució. Potser tenim la gran
sort d’exercir el nostre càrrec amb plena llibertat, perquè no
en depenem. Així com avui prenem possessió del nostre lloc
en el Ple, i l’assumim, sabem que quan l’abandonarem ens
envairà la nostàlgia, segur, però potser la nostra vida professional i familiar es veuran recompensades.
Però tenim un problema. La política ens ha captivat.
Sobretot perquè hem tastat la política més propera al ciutadà.
La política en què, prendre decisions, suposa un benefici
directe per tota la gent que t’envolta. Per això estem tant honorats de ser avui aquí, en aquest Ple de constitució pel mandat 2015-2019.
Perquè ens agrada somiar. Dia a dia treballem el present
per aconseguir el futur que volem. El futur que somiem pel
nostre poble. Fa quatre anys, aquí mateix, en aquesta sala, els
regidors i jo somiàvem projectes que han esdevingut una realitat. Cinc repetirem l’experiència, i quatre companys més la
compartiran de bell nou.
I perquè estic tan convençut que aconseguirem aquest
futur que tots volem? Perquè crec que aquests propers quatre
anys seran molt pròspers pel municipi? Perquè, senyores i
senyors, l’Ajuntament de Sant Julià és una institució forta.
Que em dóna plena seguretat per afrontar el mandat que ara
encetem. Amb un equip humà, tan tècnic com polític, que és
tenaç, que sap estar al seu lloc en tot moment. Per mi, és un
plaer i un honor encapçalar-lo.
(...)
Avui el meu pensament es dirigeix a tots els que conformen el
nostre bonic poble. I, per pensar-vos a tots plegats, només ho
puc fer amb un poema de Miquel Martí i Pol que es diu “El poble”.
[Joan Carles Rodríguez acabà el seu discurs recitant-lo.
Consulteu el discurs complet al web www.vilatorta.cat, al menú
“Ajuntament”, apartat “Alcaldia”]

Carles Fiter

Joan Carles Rodríguez
revalida l’alcaldia
Les eleccions municipals del 21 de maig
passat han tornat a donar majoria absoluta a la candidatura Acord per Vilatorta i
Vilalleons - Acord Municipal (AVV-AM),
encapçalada per Joan Carles Rodríguez.
Fa quatre anys, AVV ja va tenir majoria
absoluta, però no tanta com ara. L’any
2011 van treure sis candidats, mentre que
aquest any n’han sumat tres més. No ha
anat tan bé a Convergència, que sempre
havia tingut molta força a Sant Julià de
Vilatorta, ja que només han tret dos candidats –a la passada legislatura eren quatreTambé ha davallat considerablement el
ventall de partits que es presentaven.
Mentre al 2011 hi havia quatre partits (AVV,
CiU, SI i PM) en aquestes eleccions només
hi ha hagut dues propostes: AVV i CiU. La
poca varietat pot ser que hagi estat un
dels motius de la baixa participació, que
ha disminuït lleugerament. Les passades
eleccions hi va haver un 68,99% de participació i en aquestes un 64,81%.
Aquestes han estat les eleccions de la
desena legislatura des que es va restablir
la democràcia i Joan Carles Rodríguez
continua sent el 39è alcalde de la història
de Sant Julià de Vilatorta.

Els resultats

Percentatge

Qui entra i qui surt

AVV-AM

CiU

1.202

257

79,81 %

17,07 %
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Vots
Regidors

Cens electoral

2.370

Votant

1.536 64,81

Abstencions
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%

834 35,19

Vots nuls

30

1,95

Vots en blanc

47

3,12

Els nous regidors d’AVV que s’estrenen són Cristina
Suñén, Lluís Solanas, Francesc Hervias i Divina
Costa, i de CiU Joan Soler.
D’altra banda els que deixen el càrrec són Pep
Company, Jaume Vilella i Adelaida Costa, d’AVV, i Feliu
Puigbò de CiU i Carme Sala regidora no adscrita .

Govern d’un sol color
El 2011 va ser el primer any que l’equip de govern del
nostre poble va estar integrat per tots els representats dels partits escollits. Llavors el partit més votat
(AVV) va donar una regidoria a dos integrants de les
altres candidatures (Lluís Vilalta, de SI i Marc
Vilarrasa, de CiU). En les eleccions d’aquest any
aquests membres ja s’havien integrat a la llista d’AVV.
L’equip de govern per a la legislatura 2015-2019
estarà format, únicament, per membres d’AVV.
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Acte de constitució del nou Ajuntament
Tots 11 regidors electes van
assistir a l’acte de constitució
del nou Ajuntament que es va
fer a la Sala de Plens de la
Casa de la Vila, a les 12 del
migdia del dissabte 13 de
juny.
Seguint el protocol establert cada regidor va lliurar la
seva credencial a la secretària
de la Corporació i els regidors
es van asseure al lloc designat de la renovada taula en
forma d’U. Seguidament es
va designar la mesa d’edat
formada per Trini Subirana i
Divina Costa (regidores de
major i menor edat). Per tal
d’adquirir la plena condició
de regidor, els càrrecs electes
havien de jurar o prometre
complir amb les obligacions
amb lleialtat al Rei, guardar i
fer guardar la Constitució.
Tots els regidors ho van prometre per imperatiu legal.
Una vegada constituïda la
corporació es va passar a fer
l’elecció de l’alcalde entre els
candidats que encapçalaven
les dues llistes electorals. El
resultat de la votació va donar
9 vots a favor de Joan Carles
Rodríguez i 2 abstencions.

Amb aquest resultat va ser
investit alcalde Joan Carles
Rodríguez que va rebre la vara
d’alcalde de mans de Trini
Subirana com a presidenta de
la mesa d’edat.
Ateses les circumstàncies
històriques que viu Catalunya,
abans dels parlaments tots els
regidors van fer el següent
jurament en veu alta: “Per
expressió democràtica de la
voluntat ciutadana, anuncio
que resto a disposició del nou
Parlament, del president i del

Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de
setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l’Estat Català Lliure i
Sobirà”.
L’acte es va acabar amb
els parlaments de Jaume
Miravet, com a cap de llista
de CiU i de Joan Carles
Rodríguez, reelegit novament
alcalde per un segon mandat.

El Ple de l’Ajuntament
Els onze regidors que formen la corporació
municipal per la legislatura 2015-2019 són:
AVV-AM Joan Carles Rodriguez i Casadevall
Santi Garolera i Comas
Trini Subirana i Arumí
Marc Vilarrasa i Codinach
Cristina Suñén Vilamala
Lluís Vilalta i Vivet
Lluís Solanas i Roca
Francesc Hervias Rodriguez
Divina Costa i Muntadas
CiU Jaume Miravet i Peris
Joan Soler Riera
4

El Ple va acordar la creació de dos grups municipals: Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord
Municipal del qual en serà portaveu Joan
Carles Rodríguez i com a suplent Santi
Garolera, i Convergència i Unió que té com a
portaveu Jaume Miravet i Joan Soler com a
suplent.
El Ple tindrà sessió ordinària cada tres
mesos i es reunirà a 2/4 de 9 del vespre de l’últim dilluns del trimestre, no festiu. Si s’escau
en dia festiu es podrà avançar o endarrerir la
data sense que sobrepassi de deu dies. El Ple
tindrà sessió extraordinària quan es convoqui,
d’acord amb el que estableix el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

El repartiment de les funcions de cada regidor de l'equip de govern és el següent:
Regidor

Àmbit

Joan Carles Rodríguez

Governació, noves tecnologies
i participació

Santi Garolera

Urbanisme i Serveis

Trini Subirana

Benestar Social i Gent Gran

Marc Vilarrasa

Esports i Esdeveniments

Cristina Suñen

Educació i Voluntariat

Lluís Vilalta

Cultura

Lluís Solanas

Turisme i Medi Ambient

Francesc Hervías

Hisenda i Promoció Econòmica

Divina Costa

Salut, Consum i Joventut

Així mateix Cristina Suñen i Lluís Vilalta
han estat designats primer i segon tinent
d’alcalde respectivament i Divina Costa
representant de l’alcalde a Vilalleons.
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El cartipàs municipal

La comissió informativa especial de comptes està
formada per Joan Carles Rodríguez, Francesc
Hervias, Trini Subirana i Cristina Suñen per part
d’AVV-AM, i Jaume Miravet per CiU.

Retribucions de l’alcalde i regidors
En el Ple d’organització, celebrat el dia 29 de juny, es
va acordar el règim de dedicacions, retribucions i
indemnitzacions dels membres de la corporació i
dels grups municipals.
Atesa l’expectativa de l’alcalde d’assumir responsabilitats en el govern del Consell Comarcal
d’Osona, es proposà al Ple mantenir les mateixes
retribucions que en la passada legislatura. Així
doncs, Joan Carles Rodríguez exercirà el càrrec d’alcalde amb una dedicació parcial del 72% de la seva
jornada i continuarà percebent 28.800€/any, amb
una presència mínima de 28,80 hores/setmanals.
Cristina Suñen i Lluís Vilalta, com a membres de la
Junta de govern local, percebran 9.000 €/any amb
dedicació parcial i una presència mínima de 10 hores
setmanals. Ambdós regidors seran donats d’alta a la
Seguretat Social a temps parcial i no podran percebre cap quantitat per assistència a òrgans de govern.
La resta de membres de la Corporació sí que percebran el règim d’assistències següent:
- Per assistència als Plens
75€
- Per assistència a comissions
informatives
75€
- Per assistències de regidors
a la Junta de govern
en cas de ser requerida
la seva assistència
450€
(amb un màxim de 9.000€/any)

Tot i que la retribució dels regidors
augmenta considerablement (passa de
7.000 €/any el passat mandat, a 9.000
€/any en aquest mandat) l’augment no
ha de significar una major càrrega per
les arques municipals. El pagament per
règim d’assistències permet estalviar a
l’Ajuntament la cotització patronal a la
seguretat social, que era d’un 35%
aproximadament. Això fa que, tot i augmentar les retribucions, cada regidor de
govern només costi a l’Ajuntament un
2,6% més del que costava el sou d’un
regidor la passada legislatura.
Totes aquestes remuneracions són
brutes, a les quals es deduiran els
impostos corresponents. Pel que fa a
desplaçaments, allotjaments i manutenció tots els regidors hauran de justificar
documentalment les despeses efectives
ocasionades en l’exercici del seu
càrrec.
Per altra banda, per despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, cada grup municipal rep una subvenció pública: 60€ mensuals per grup i
60€ mensuals més per cada regidor que
hagi obtingut cada grup municipal.
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El nou ajuntament vist per Desulé 15

Creació de
la Junta de
govern local
En aquesta legislatura es crea la
Junta de govern local amb la finalitat d’assistir a l’alcalde en les
seves atribucions i les que el
mateix alcalde i el Ple municipal li
delegui. A més de l’alcalde Joan
Carles Rodríguez, la Junta de
govern local estarà formada per
Cristina Suñen i Lluís Vilalta com a
membres de ple dret amb plenes
atribucions, amb veu i vot. La Junta de govern local es reunirà el
dilluns de cada dues setmanes, a
2/4 de 9 del vespre i podran assistir-hi els regidors que siguin requerits per l’alcalde amb la finalitat d’informar sobre tot allò relatiu
a l’àmbit de les seves activitats.

Els representants als òrgans col·legiats
L'Ajuntament com a ens local té representació en diversos organismes. Aquestes representacions són delegades als regidors en funció del seu àmbit. Es nomenen titulars (T) i, si s'escau,
els seus substituts (S).
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Organ

Representants de l’Ajuntament

Consell Escolar del CEIP Bellpuig
Consell Escolar Municipal
Consell de Participació llar d’infants municipal
Unitat Bàsica d’Assistència Social Primària
Consorci d’Osona dels serveis socials
Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona
ADV Portal de les Guilleries
Organització especial Osona Turisme del CCO
Consell Esportiu d’Osona
LOCALRET
Consorci Administració Oberta de Catalunya
Associació Catalana de Municipis
Junta de Compensació de Campsalarga
Comissió de seguiment del conveni amb
Agència Catalana de l’Habitatge
Aula associada a l’Escola de Música de Vic
Associació de disminuïts físics d’Osona ADFO
Agència de Protecció de la Salut
Agència de l’Energia d’Osona
Comissió Municipal de Delimitació Territorial
Associació espanyola de ciutats de la ceràmica
Associació de Municipis per la Independència
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

Cristina Suñen (T) Francesc Hervias (S)
Cristina Suñen, Lluís Vilalta Vivet i Joan Soler (de CiU)
Cristina Suñen
Divina Costa (T) Trini Subirana (S)
Trini Subirana
Joan Carles Rodríguez (T) Lluís Solanas (S)
Lluís Solanas (T) Marc Vilarrasa (S)
Lluís Solanas
Marc Vilarrasa
Joan Carles Rodríguez
Joan Carles Rodríguez
Joan Carles Rodríguez
Santi Garolera
Trini Subirana i Santi Garolera
Cristina Suñen
Trini Subirana i Santi Garolera
Divina Costa
Lluís Solanas i Santi Garolera
Joan Carles Rodríguez, Santi Garolera i Lluís Vilalta
Lluís Solanas (T) i Lluís Vilalta (S)
Joan Carles Rodríguez
Lluís Solanas

casa de la vila

Ca l’Anglada serà realitat a finals del 2015
El projecte de restauració de
Ca l’Anglada aviat serà una
realitat. La primera fase es finalitzarà aquest any amb tota
probabilitat. Tot i que estava
previst que només s’executés
la primera fase de les obres
aquest 2015, el Ple de
l’Ajuntament va decidir tirar
endavant les dues fases del
projecte per un import total de
330,614,19 Euros, per aprofitar
els solapaments de l’obra i així

poder estalviar diners en l’adjudicació.
Primer es començarà per
l’adequació de la planta baixa
on s’instal·larà el Punt d’Informació turístic i el Centre d’interpretació. Un cop finalitzat es
continuarà amb els treballs de
la segona planta on s’ubicaran
el Punt Jove i les aules de
tallers. Finalment, s’acabarà la
coberta, que es farà habitable i
visitable per esdevenir un mira-

dor privilegiat del municipi.
Aquests últims treballs corresponen a la Fase II.
El dia 29 de juny es va acabar el termini per presentar les
propostes de licitació de l’obra.
Al tancament de l’edició d’aquesta revista, es preveia obrir
la documentació administrativa
el dimarts 7 de juliol i el 14 l’econòmica. Es preveu que l’obra quedi adjudicada a finals
de juliol.

Reconeixement a la Brigada Jove col·laboradora
dels 425 anys de les Caramelles del Roser
Els 10 nois i noies del nostre municipi que varen
col·laborar de forma voluntària en els actes dels
425 anys de les Caramelles del Roser van rebre
la gratitud i la felicitació dels regidors de
Joventut i de Cultura en un acte de valoració que
es va fer el 8 de maig passat. La seva implicació
i suport en diverses tasques de l’organització,
com ara l’acolliment i l’acompanyament de les
colles participants, la col·laboració en el muntatge de taules i cadires i el suport en el serviment
del dinar de germanor, va ser cabdal per assegurar-ne l’èxit de la commemoració. Els joves van
rebre d’obsequi una auca i un llibre de les caramelles i un val per a la compra de material espor-

tiu. Els joves es varen mostrar molt contents i
van valorar positivament la seva participació.
La majoria dels joves han participat en altres
activitats que s'organitzen al llarg de l’any al
municipi com ara el Torneig de Bàsquet i el Saló
de Nadal, entre d’altres. També donen suport a
les iniciatives del Punt Jove. Agrair doncs, a
Youssef Abakouy, Ferran Jutglà, Èric Moya, Jordi
Boixeda, Pol Curós, Martí García i també als que
no varen poder assistir a aquest petit reconeixement: Yousra i Sommia Haddad, Cristina Suñén i
Marc Company, per la seva col·laboració. Són
joves participatius i compromesos amb el seu
poble.
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Adjudicades les obres de construcció
de l’enllaç a l’Eix Transversal
Finalment, el 23 d’abril passat, el
Departament de Territori i Sostenibilitat va adjudicar, mitjançant l’empresa
pública Infraestructures.cat, les obres
del nou enllaç a l’Eix Transversal (C25) a Sant Julià de Vilatorta.
L’adjudicació l’ha guanyat una unió
temporal d’empreses (UTE) formada
per Àrids Romà, SAU i Rubau Tarrés,
SAU, de Lleida i Girona respectivament.
Amb el procés de licitació la
Generalitat ha aconseguit una baixa
econòmica important. El projecte, que
ascendia a un pressupost de 3,2
milions d’euros, finalment s’ha adjudicat a aquestes dues empreses per 2,5
milions d’Euros.
Les obres adjudicades inclouen les
següents actuacions en superfície:
- Formació dels dos nous ramals
d’incorporació/sortida de l’Eix, juntament amb els elements de connexió
amb la carretera BV-5202.
- Condicionament de la carretera BV5202 entre el nou semienllaç i el polígon, en una longitud aproximada
d’uns 800 metres. Es preveu eixamplar la carretera actual des dels 4,5
metres d’amplada existent fins a una
amplada de 7 metres (2 carrils de 3
metres i dos vorals de 0,5 metres), i
connectar-la amb el carrer de la
Indústria del polígon.
Construcció d’una via verda de 2,5
metres d’amplada al costat de la carretera BV-5202 per a ciclistes i vianants, separada amb una barrera de
fusta del trànsit de vehicles.
Tot i que el Conseller de Territori i
Sostenibilitat havia anunciat que les
obres s’iniciarien abans de l’estiu, la
manca de liquiditat de la Generalitat
per fer front a l’import de les ocupacions endarrerirà l’inici de l’obra.
Mentrestant, des de l’Ajuntament,
s’ha avançat en la portada de gas
natural al municipi. En les últimes setmanes, s’ha programat reunions a
quatre bandes amb Diputació de
Barcelona, Generalitat de Catalunya i
la companyia Gas Natural per incloure
en el transcurs de les obres la canonada que a llarg termini ha de portar
aquest nou servei a Sant Julià.

Ja es pot consultar el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament a través d'Internet
Des del dia 1 de juny es pot consultar la informació del tauler d’anuncis municipal de forma telemàtica, a través de
l’eTAULER. Aquest és un servei del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC) al qual ja podeu accedir des
del lloc web de l’Ajuntament www.vilatorta.cat.
Amb aquest nou servei la ciutadania de Sant Julià i de
Vilalleons podrà consultar per Internet els edictes i anuncis,
tant de matèries de competència local, com procedents
d’altres administracions públiques, que per disposició legal
o reglamentària cal informar públicament mitjançant
Internet.
Els anuncis en format paper encara es poden consultar
en el tauler d'anuncis oficial situat a l'entrada de
l'Ajuntament. En un futur, però, es preveu que el tauler tradicional sigui substituït per la publicació telemàtica.

La deixalleria mòbil:
nou emplaçament i millor servei
Des del 12 de juny passat la deixalleria mòbil s’instal·la
cada segon divendres de mes al carrer del Compositor
Ramon Victori (al mateix lloc que el Bibliobús), en horari de
10 a 2 del matí i de 4 a 7 de la tarda. La nova ubicació pretén fer-la més visible perquè la seva arribada recordi als
veïns del poble la importància del reciclatge.
Però encara hi ha una novetat més important. A partir
d’ara el mòdul de la deixalleria compta amb personal de
vigilància, d’ajuda i assessorament sobre el reciclatge.
Acosteu-vos a la deixalleria i us explicaran com fer-ho per
no perjudicar el medi ambient.

El diumenge 10 de maig un
grup d'una cinquantena de
persones del poble varen
arranjar la font de la Teula.
Després d’una passejada a primera hora del matí, el grup va
arribar a la font, on ja hi havia
les eines preparades per començar a treballar. Es van fer
tota una sèrie d'actuacions per
arranjar la font i l'entorn natural
de la zona. Entre tots els assis-

tents es va poder desbrossar
tot el voltant de la font, es va
tallar algun plançó mort i es va
esponjar de malesa tot l'espai.
També es va redimensionar la
bassa i s’hi van recol·locar
diverses pedres al voltant i al
costat de la font formant un
petit mur. A més s’hi va plantar
un castanyer. Acabada la feina
cadascú es va poder coure la
botifarra i les torrades al seu
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Una nova fontada per arranjar la Font de la Teula

gust. Cap al migdia tot el grup
va tornar al poble.
Aquesta tasca ha servit per
recuperar aquest bonic indret
del nostre patrimoni paisatgístic. Des de l'Ajuntament es dóna les gràcies a tots els participants per la seva dedicació
voluntària i altruista. Gràcies a
ells el poble disposa d'un espai
rehabilitat on trobar-se i gaudir
de la natura.

32a Caminada Popular de les Guilleries
593 participants van fer la 32a Caminada Popular de les Guilleries,
el 17 de maig passat. El recorregut va ser de 16 quilòmetres i va
passar per paratges ingnots com les Baumes, cau de Guilles, coll
de Portell, coll Llovera i coll de can Barretina. Al llarg del recorregut
hi havia repartits diversos punts d’avituallament amb aigua, iogurts,
galetes i taronges. Tots els caminadors van ser obsequiats amb una
nova peça de terrissa.
Com és habitual en les darreres edicions es proposava un nou
concurs entre els caminants, enguany el tema eren els arbres de les
Guilleries. Hi participaren 465 caminadors que havien de relacionar
tres espècies d’arbres amb el seu nom en llatí (roure martinenc
–quercus pubescents o querqus humilis-, alzina -quercus Ilex- i pi
pinyer –pinus pinea- que per error, en la butlleta figurava com a
pinus nigra). Al llarg del trajecte hi havia plafons que donaven pistes sobre la solució del concurs. Del sorteig realitzat entre tots els
encertants van resultar-ne guanyadors Jordi Font, Neus Llovera
Freixenet i Gemma Codina, que guanyaren uns bastons de trekking,
una llanterna frontal i un podòmetre respectivament.
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Presentació de la nova web turística de Sant Julià de Vilatorta,
una audioguia i una aplicació de realitat augmentada
Sant Julià de Vilatorta fa un
salt endavant en la promoció
turística del municipi a través
de les noves tecnologies. La
nova web turística del municipi (www.turismesantjulia.cat),
compta amb una audioguia
per fer la ruta del modernisme
amb el mòbil, i una aplicació
de realitat augmentada, també per smartphone. Una iniciativa gairebé pionera a
Catalunya.
La presentació es va fer a la
sala de plens de l’Ajuntament el
dia 4 de maig i va anar a càrrec
de Joan Carles Rodríguez, alcalde de Sant Julià de Vilatorta,
Josep Company, regidor de
promoció econòmica i turisme i
Marc Moruno, de l'Empresa
IServeis, a qui l’Ajuntament encarregà aquest projecte. La iniciativa, que ha tingut un cost de
10.540 euros, ha estat finançada amb fons europeus FEDER
“Una altra manera de fer
Europa”.
Comerciants, hotelers i
restauradors de Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons varen
assistir en aquest acte de presentació. El regidor Josep
Company va recordar el gran
potencial turístic que tenen
Sant Julià i Vilalleons. Per això

l’alcalde, Joan Carles Rodríguez, va afirmar que “El sector
turístic del municipi i l'Ajuntament han d’enfortir la col·laboració mútua. Si junts sabem
treure partit d’aquestes noves
eines que avui us presentem,
estic segur que millorarà l’experiència dels qui visiten Sant
Julià, i això a la llarga significarà més ingressos pel turisme
del municipi”.
La web està basada en tota
la informació dels punts d’interès de Sant Julià de Vilatorta
i pensada pel seu funcionament en dispositius mòbils
(smartphones, tablets), de
manera que en qualsevol
moment els visitants podran
obtenir informació mòbil.
L’objectiu és augmentar el
nombre de visitants i millorar
l’experiència turística de Sant

Julià de Vilatorta, potenciar els
canals de comunicació entre
el poble i el visitant, oferir informació addicional al turista
sobre llocs d’interès i alhora
incentivar la gent que visiti el
municipi a través del portal
d’Internet.
L’audioguia i la generació
de codis QR permet al visitant
poder fer la ruta modernista, i
escoltar amb el mòbil l’explicació de cada edifici que visita. Finalment, gràcies a l’aplicació de realitat augmentada,
els visitants poden convertir el
seu smartphone en una guia
del municipi ja que es poden
identificar directament els elements de l’entorn que estan
observant.
Feu el tafaner i conegueu
totes aquestes aplicacions a la
web www.turismesantjulia.cat

Moviment demogràfic
Naixements

Entre el 16 de març al 30 de juny de 2015
Defuncions

Elyas Bouzakoura
Oleguer Paricio Reixach
Nil Gallego Gol
Bruna Monells València
Nizar Gaddour Roumane
Zakaria Ttalhaoui Ould Amar
Aina Ordeig Barri
Laia Ordeig Barri
Roger Vila Mauri

20/03/2015
31/03/2015
02/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
16/06/2015
16/06/2015
26/06/2015

Carme Arumí Garolera (89)
Josep Masó Camps (83)
Anicet Vilar Balasch (79)
Daniel Fernández Fandiño (81)

IInformació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies i
“ATF fill de J. Cuberta, SA”

Altes padró: 28
Naixements: 9

Baixes padró: 31
Defuncions:
3

Habitants a 15/03/2015: 3.120 (1.525 homes i 1.595 dones)
10

13/04/2015
04/05/2015
01/06/2015
17/06/2015

Les obres del centre històric
encaren la recta final. El projecte d’infraestructures està pràcticament completat. Del projecte de superfície, s’està acabant de col·locar el paviment
de la plaça Major i ja s’han
pavimentat gran part de les
tapes que hi haurà als carrers
remodelats.
Malauradament, el fet que
s’hagi enretirat la tanca de can
Marçal, ha obligat a tallar una

noguera representativa de la
zona, afectada per la nova
ordenació. Tot i que els serveis
municipals van estudiar la possibilitat de salvar aquest arbre,
finalment no fou possible a
causa de la necessitat de fonamentació del mur i de la diferència de nivells entre la finca i
la via pública.
Però el testimoni de la bona
acollida que oferia la noguera
serà recollit per una zona de
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Les obres del nucli històric, a la recta final

repòs amb una jardinera integrada i un arbre de nova plantació.
També s’està treballant per
incloure una actuació que no
estava en el projecte inicial que
permetrà integrar la zona lateral est de ca l’Anglada amb el
passatge de la plaça Major cap
el Carrer Jesús. Aquesta actuació ha de permetre enllaçar
amb la fase de l’obra dels jardins de ca l’Anglada.

Millores d’embelliment al passeig Verdaguer
Per la Festa Major d’enguany el
passeig Verdaguer estrenarà
una nova cara. I es que s’han
fet vàries actuacions a la zona
on hi ha la font dedicada al
doctor Sanmartí.
L’actuació més novedosa
són dues jardineres de nova
creació al mig del passeig, on
es celebra el tradicional concurs ocellaire. S’han creat dues
zones diferenciades amb flors
de temporada i hortènsies, herbostives i heures intentant de
donar una mica de frescor i
color en una zona ombrívola
del poble.
Prèviament, es van reparar
les peces de la vorada i es va

posar sauló nou en aquest
tram del passeig i s’ha millorat
tot el paviment de lloses de
l’entorn de la font, que estava
molt deteriorat. La font torna a
rajar i se n’han canviat els desaigües.
Aquests treballs, efectuats

en gran part pel servei de manteniment municipal, han esdevingut una culminació de les
obres d’assentament del passeig que fa anys va quedar
malmès per les obres d’urbanització del sector de l’Albereda.
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Sant Julià entra dins el sistema tarifari integrat de transport
Des de l’1 de juliol passat tots els
municipis d’Osona i el Ripollès
s’han incorporat al sistema de tarifa integrada vinculat a l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) de
Barcelona que permet descomptes que en alguns casos superen
el 40% a través d’abonament multiviatge, tant en desplaçaments
dins d’una única corona de transport com, sobretot, connectant
l’autobús o tren amb el transport
metropolità de Barcelona. A partir
d’ara, doncs, es pot fer ús dels
títols integrats de l’ATM, amb la
possibilitat d’utilitzar diferents mitjans de transport en una determinada franja de temps sense
necessitat d’haver de comprar un
segon bitllet. El Sistema Tarifari
Integrat permet la utilització de
diferents modes de transport
(metro, autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia,
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i Rodalies de Catalunya)
necessaris per realitzar un desplaçament amb un únic títol de transport.
El títol d’1 zona és per viatjar
per una part d'Osona, i el de 6
zones és per viatjar fins a Barcelona. Per consultar a quina zona
es troba cada municipi, podeu
consultar la pàgina web de
l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM). Aquests títols es poden
comprar a l’Estanc de Sant Julià,
l'estació de Rodalies de Renfe, a
l'estació d'autobusos de Vic o a
les oficines de l’empresa Comasòlivas. Si només es vol agafar el
bus de la línia Sant Julià-Vic és
recomanable comprar la targeta
de 10 viatges que suposa un estalvi important. El preu del viatge
actualment era d’1’55€ i amb el
sistema tarifari integrat passa a
costar 0’995€ amb una T-10 (una
T-10 de 10 viatges val 9,95€). Per
tant, el cost del trajecte es redueix
un 40%. També es pot anar amb
els altres títols que ofereix ATM. Si
no s'utilitza el títol de tarifa integrada el cost del bitllet senzill és
de 1,75€ el viatge.

Les Caramelles del Roser posen el fil
musical del telèfon d'atenció ciutadana
La nova centraleta d'atenció ciutadana de l'Ajuntament reprodueix cançons de les Caramelles del Roser quan el ciutadà és
atès al telèfon mentre la trucada es desvia o està en espera. El
nou sistema de telefonia que s’ha instal·lat permet que l'usuari
pugui escollir el departament amb el qual vol contactar o marcar l'extensió directa del personal tècnic. La música que es pot
sentir en modalitat d'espera són cinc peces de caramelles que
es van alternant, extretes del disc compacte que les Caramelles
del Roser van enregistrar l'any 2007.

Finalitzades les obres de
canalització del rec de ca l'Elvira
A finals d’abril van finalitzar les obres de canalització del rec de
ca l’Elvira, un problema de salubritat del municipi que feia més
de quaranta anys que durava. Aquest rec, que va de l'avinguda
de Montserrat a l'avinguda de Sant Jordi, passa per sota de ca
l’Elvira i ressegueix els límits de diverses de finques particulars,
contenia aigües residuals en ocasions tot i no ser canalitzat.
També havia comportat petites inundacions als veïns de la
zona. Les obres han consistit en fer dues canalitzacions, una
d’aigües pluvials i una de residuals, a més de les connexions i
pous pertinents.
Fins ara aquest problema històric no s’havia pogut resoldre,
a vegades per manca d’interlocució sobre la pertinent autorització i altres per raons jurídiques amb els propietaris. Al final, 24
de novembre de l’any 2014, una de les propietats va reconèixer
davant notari un dret d'aprofitament parcial a favor de
l'Ajuntament, cosa que permeté desencallar el problema.
L’obra ha estat executada per l’empresa Construccions Erra,
segons el projecte redactat per l'oficina tècnica municipal, i ha
suposat una inversió de 10.597,06 Euros.

El cap de setmana del 30 i 31
de maig, en el marc de la Fira
del Tupí, l'Aula de Cultura va
acollir una exposició de peces
de la col·lecció que l'Ajuntament va adquirir a Josep Masó.
A partir del dia 4 de juny una
selecció d’aquestes peces ha
quedat exposada de manera
definitiva en una vitrina al vestíbul de la primera planta de
l’Ajuntament. En total són 24
peces representatives de la terrissa popular vilatortina: estalvis, matoneres, soperes, embuts, escorredores, tupins, fogones, fogons dels tres merlets, càntirs de tronc, orinals,
menjadores, abeuradores, càntirs, cassoles, dompedros,
olles i gibrells. També s’hi exposen dues peces de gran
valor històric: un petit càntir
vidriat en verd amb la inscrip-

ció “record de Vilatorta any
1930” i un altre càntir que va
servir com a obsequi en la
commemoració de la inauguració de les Set Fonts, de l’any
1933. L’exposició d’aquestes
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Exposada a l’Ajuntament la selecció
de peces de terrissa popular vilatortina

peces és oberta al públic i es
pot visitar en hores d'oficina:
de dilluns a divendres de les 10
del matí a les 3 de la tarda i els
dimarts i els dijous de les 5 a
les 8 de la tarda.

Sessions de formació
sobre l’ús dels desfibril·ladors
L’Ajuntament de Sant Julià ha instal·lat, mitjançant l’empresa Cardiogest, tres desfibril·ladors en punts clau de la
via pública del municipi: al costat de la porta de
l’Ajuntament (plaça del Marquès de la Quadra), al pavelló
municipal (al costat de la porta d’accés) i al costat de les
bústies de Vilalleons (a la plaça dels Castanyers).
Els dies 12, 19 i 20 de juny també es van organitzar tres
sessions del curs de formació en primers auxilis i ús de
desfibril·ladors, que estaven obertes a tots els veïns, prèvia inscripció. Els cursets comptaren amb la participació
de 22 persones, que van rebre un diploma d’acreditació.
La formació està avalada i homologada pel Pla Nacional
de Reanimació CardioPulmonar (RCP), la Sociedad
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUS), l’Institut d' Estudis de la Salut de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).
Els Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) que s’han
instal·lat són uns aparells electrònics portàtils d’ús mèdic
que poden restablir el ritme del cor en determinats casos
de parada càrdio-respiratòria. El seu ús és senzill i molt
segur, per aquest motiu poden ser usats per qualsevol persona amb unes mínimes nocions de socorrisme.
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El grup d'envelliment actiu de l'Espai
Activa't elabora un receptari de cuina

En el marc dels tallers organitzats a l'Espai Activa't de Sant Julià
de Vilatorta per fomentar l'envelliment actiu, el grup de la tarda ha
elaborat un receptari de cuina que reflecteix la tradició i la diversitat de les persones usuàries de l'espai. En total s'han recopilat
una vintena de receptes i se n'ha fet un petit dossier.
Cada participant del taller d'envelliment actiu va portar dues
receptes al taller i les va explicar al grup. De totes les receptes
presentades, en van escollir una per publicar-la a la pàgina web
i en aquest número de la revista Vilatorta, a l’espai obert. La
recepta escollida ha estat macarrons amb peix, una de les
receptes presentades per la Montserrat Costa. Les usuàries
que van participar en aquesta activitat i que formen part del
grup de tarda són: Filo Rovira, M. Cristina Clavijo, Remei
Codina, Aicha Driss, Mercè Erra, Consol Franch, Salut Masó,
Joaquima Selga, Concepció Domènech i Josefa Planas.
El grup de tardes de l'Espai Activa't va néixer farà uns tres
anys, fruit d'una xerrada sobre l'envelliment actiu que van realitzar Pere Martí, coordinador dels Espais Activa't gestionats per
la Fundació Assistencial d'Osona (FADO), i la terapeuta ocupacional Eli Poyato. De mica en mica ha anat creixent en nombre
d'usuaris fins anar-se consolidant i arribar a les 11 persones
usuàries.
L'objectiu de l'Espai Activa't de Sant Julià és fomentar l'autonomia dels seus usuaris, prevenir la dependència i fomentar
un envelliment participatiu en la vida social, cultural i familiar del
seu entorn.

Sant Julià celebra la diada
de Sant Jordi amb música i tallers
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La tarda del 23 d’abril es va celebrar la diada de Sant Jordi a la
plaça Catalunya amb gran participació. Petits i grans varen gaudir al ritme de les cançons de folk català d'Amadeu i Cia. Els
més artistes varen pintar punts de llibre i també hi havia una
parada amb llibres de segona mà de temàtiques diverses. En
total, de la venda de llibres, es van recollir 100€ que s’han destinat a comprar material didàctic per l'Espai Activa't (centre de
dia). Durant tot el dia hi van les tradicionals parades de roses en
diversos punts del poble.

Els remeis naturals,
protagonistes d'una
xerrada a
l'Espai Activa't
Una vintena de persones van
participar el dijous 25 de juny a
la xerrada-tertúlia sobre remeis
naturals que va tenir lloc a
l'Espai Activa't. L’activitat "Posem-hi remei, ens ajudes?" va
girar entorn els remeis naturals i
les propietats de les herbes
remeieres. La terapeuta ocupacional Eli Poyato va dirigir la xerrada i el debat dels assistents.
Durant la tertúlia es va servir una
infusió a tots els participants. Va
ser un activitat distesa i participativa per tal que tothom aportés els seus coneixements i
experiència en l'ús i aplicació
dels remeis naturals casolans.
L’objectiu final és recollir una
selecció dels remeis aportats
per les persones participants.
L'activitat estava organitzada
per la Fundació Assistencial
d'Osona (FADO) amb el suport
de la regidoria de Benestar
Social de l'Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta.

Nou servei d'inserció
laboral a Sant Julià
Vols buscar feina i no saps on
anar? T'agradaria millorar el teu
currículum? A partir d’aquest
mes de juliol pots fer-ho amb l'acompanyament d'una insertora
laboral.
Cada dimarts de les 9 a les
12 del migdia al Punt Jove Tortí
hi ha un servei d'inserció laboral.
Totes les persones interessades
reben acompanyament i orientació en la recerca de feina, publicació d'ofertes, en com fer el
currículum i les cartes de presentació, etc. També s'hi realitzen tallers d'habilitats i competències laborals.

Puntuals. A 2/4 de 10 del matí
del dimecres 6 de maig els
nens i nenes de tercer de primària de l'Escola Bellpuig van
visitar l'Ajuntament i van ser
rebuts per l’alcalde Joan
Carles Rodríguez, el regidor
d’Educació, Jaume Vilella i la
regidora de Benestar social,
Trini Subirana. Van visitar totes
les dependències de l'Ajuntament: la recepció, el balcó on
l'alcalde els va anar explicant
tot el que veien des d'allà fentlos alguna pregunta sobre art i
història que els nens respongueren amb encert. La visita
va seguir pels despatxos
d'administració i secretaria. Al
despatx de l’alcalde s’interessaren pel significat de les dife-

rents fotografies i quadres que
el decoren. Finalment, van
entrar a la sala de plens, on
durant una hora aproximadament van fer preguntes a l'alcalde i als regidors i van aprofitar per presentar el treball
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Els nens i nenes de tercer de primària
de l'Escola Bellpuig visiten l'Ajuntament

que han fet durant el curs
sobre les fonts del municipi.
Abans de marxar, l'alcalde va
lliurar un pòster de l’Auca de
les Caramelles a cada alumne,
com a record de la seva visita
a l'Ajuntament.

20è Homenatge a la Vellesa

Seixanta avis i vint familiars van assistir el diumenge 14 de juny al 20è Homenatge a la vellesa.
Des de mig matí hi van haver actes programats
pensats perquè la gent gran passés una molt
bona vetllada.
El programa, organitzat des de la regidoria de
Benestar social, va incloure des de l’habitual
dinar de germanor fins a un fi de festa amb l’es-

pectacle “Antologia de la sarsuela”. A més,va ser
una jornada on van participar altres entitats del
municipi. A primera hora, a la recepció de benvinguda, va actuar l’Escola de Música de Sant Julià.
Acte seguit van assistir a la missa acompanyats
per la Coral Cants i Rialles i en sortint l’Esbart
Dansaire Sant Genís els va oferir un repertori de
danses tradicionals catalanes.
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Dos equips de Sant Julià arriben a
la final del Raid dels Ausetans 2015

La farmacèutica
Uriach compra la
marca Fisiocrem
a Casa Pronat SL
de Sant Julià

Els “Burrus” i les “Pentabaps”, de Sant Julià de Vilatorta van
arribar a la final del Raid dels Ausetans 2015 en la categoria de
menors d’edat, disputada els dies 9 i 10 de maig a les Comes
(l’Esquirol). Els guanyadors del Raid dels Ausetans d’enguany
van ser "Los Jinetes del Apocalipsis" de Centelles, en la categoria menors d’edat (13-17 anys) i els "No me'n recordo" de
Torelló, en la categoria de majors d’edat (18-29)..
El Raid dels Ausetans 2015 ha augmentat el nombre de participants, passant de 241 joves el 2014 als 430 d’aquest any, en
què s’hi han inscrit 390 joves menors d’edat i 40 en categoria
de majors. Aquest any la xifra de municipis participants al Raid
també ha crescut, passant de 16 a 19. El Raid planteja proves
esportives, d'aventura, culturals, socials i musicals entre d'altres, sempre en format puntuable i amb l'objectiu de promoure
valors com la cohesió social, la integració i el respecte pel medi
ambient entre d’altres. Al mateix temps ofereix als joves una
alternativa d’oci saludable que fomenta el contacte entre persones de diferents municipis. De Sant Julià de Vilatorta hi participaren un total de 7 equips
El regidor de Joventut, Marc Vilarrasa i la tècnica del Punt
Jove, Judit Farré, van acompanyar als equips vilatortins i els
van lliurar els diplomes de participació.

La companyia farmacèutica
Uriach, amb seu a Palau-solità
i Plegamans, ha comprat la
marca Fisiocrem a Casa
Pronat SL de Sant Julià de
Vilatorta, per poder-la comercialitzar a Espanya, Portugal,
Itàlia i Llatinoamèrica. El producte es continuarà fabricant a
Sant Julià de Vilatorta, amb el
mateix personal. Per la seva
banda, Casa Pronat continuarà venent-lo a altres zones
com el Regne Unit o Austràlia.
L’empresa de Sant Julià de
Vilatorta, especialitzada en la
fabricació de productes per
alleugerir problemes musculars i de lligaments, ha assolit
un ràpid creixement. L’any
2014 va tenir una facturació de
6,7 milions d’euros.

Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons protagonistes
del programa “Plaça Gran”, de Ràdio 4
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El 18 d'abril passat Ràdio 4 va emetre el programa “Plaça Gran” des de l'Aula de Cultura de
Sant Julià de Vilatorta. Aquest programa presentat i dirigit pel Joan Albert Argerich s’emet els
matins dels dissabtes i diumenges És un programa realitzat 'in situ' que dóna veu a les persones que gestionen el territori i a la ciutadania
més o menys anònima que nodreix el teixit
associatiu dels municipis. “Plaça Gran” vol
reflectir, des d'un determinat indret de Cataflunya, el fet històric i actual en clau socioeconòmica sense oblidar el tret etnogràfic, cultural i lúdic de les nostres comarques.

D'acord amb el programa previst, en un dia radiant, l’11 de
maig passat es va celebrar el
tradicional aplec de Sant Ponç
al mas Puigsec.
L'Aplec va començar puntualment a 2/4 de 10 del matí
amb la benedicció del terme i
la missa en honor al Sant oficiada per mossèn Jaume Reixach. Amb el cant dels Goigs
de Sant Ponç, el Virolai i la
benedicció del pa es va acabar
la part més cerimoniosa de
l'Aplec. Tot seguit es va fer el
repartiment del pa al jardí del
casal de Puigsec i la gent es va
traslladar fins a l'era per fer-hi
l'esmorzar per acompanyar el
pa amb les menges que cadascú va portar de casa seva.
La Mercè i en Marc -masovers
de Puigsec- van parar unes
carpes i taules on tothom
podia sucar el pa amb tomàquet i agafar un tall de fuet
com a acompanyament.
Cal destacar la presència
d'una cinquantena d'alumnes i
professors de l'Escola Bellpuig
i uns 25 alumnes i professores
del Col·legi el Roser. Enguany

va ser l'Aplec més concorregut
dels últims anys, en el qual
assistiren 175 persones, les
mateixes que la quantitat de pa
que es va repartir, ja que no va
sobrar ni faltar cap llonguet.
La senyora Anna Isabel Sitjà
de Togores i el seu fill Boris, en
representació de la família
propietària del mas Puigsec,
volen donar les gràcies a tot el
poble de Sant Julià de Vilatorta
per mantenir més viva que mai

poble

El recuperat Aplec de Sant Ponç
convoca els vilatortins

la tradició de pujar a Sant
Ponç el dia 11 de maig de
cada any. Des de temps
immemorials la família ofereix
el pa a tot el poble de Sant
Julià i des de fa quatre anys
l'Ajuntament hi col·labora
posant el fuet com a acompanyament. L'any passat no es
va poder fer l'Aplec per la
defunció de la senyora Josefa
Calvo, vídua de Francisco
Sitjar de Togores.

Raimon Terricabres, veí de Sant Julià, va quedar en
primera posició de les Olimpíades Nacionals de Química
Raimon Terricabres i Polo, de 17 anys i veí de Sant Julià
de Vilatorta, estudiant de segon de batxillerat de
l'Institut de Secundària Jaume Callís de Vic, ha quedat
en la primera posició de les "Olimpiadas Nacionales de
Química", celebrades a Madrid el 18 d’abril passat.
Raimon Terricabras va guanyar una medalla d'or i el
dret a participar en la fase internacional que es celebrarà
la tercera setmana de juliol a la ciutat de Bakú
(República de l'Azerbaidjan), on competirà amb estudiants de batxillerat guanyadors de les olimpíades dels
seus respectius països (d'un total de 81 països d'arreu
del món).
Les "Olimpiadas Nacionales de Química" estan
organitzades per la Asociación Nacional de Químicos de
España i la Real Sociedad Española de Química, amb el
suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
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16a Caminada popular
“Caminem per esbargir-nos”
El 14 de juny es va fer la 16a edició de la Caminada popular
“Caminem per esbargir-nos”, una tradicional cita organitzada
per l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona, amb
la col·laboració dels Garrafons. El recorregut, de poc menys de
13 quilòmetres, era apte per a totes les edats.
El parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta, va ser el
punt de sortida. Des d’aquí els caminadors es van dirigir cap a
Puig-l’agulla en un ruta circular que tornava cap a les Set Fonts.
El recorregut estava format per desnivells suaus. Un desnivell i
una distància que fan que la caminada fos apta per a totes les
edats. Es va donar esmorzar, fruita i un regal a tots els participants.

Mans unides
La recaptació de la campanya contra la fam 2015 ha
estat la següent:
Sant Julià: 2.822,69€
Vilalleons: 201,60€
Llumenetes Nadal: 686,00€
Total: 3.710,29€
Moltes gràcies a tots els
que ho heu fet possible

Els del 55 celebrem els 60!

55

Si has nascut el 1955 i tens ganes de celebrar-ho, posa’t en
contacte amb algun dels telèfons següents i en parlarem.
Montse Reina 93 888 72 19, Joan Morera 689 922 474,
Salvador Gilabert 699 346 803

Parlar bé surt de franc
-Apreta ben fort que no caigui !
-Puc sentar-me aquí?
-De quin tamany el vol?

Un p
e
ajud tit apart
ar-n
at p
nost os a poli er
ra lle
r
ngua la

Aquestes tres paraules no són catalanes
En lloc de apretar, podem dir estrènyer, collar, cargolar,
empènyer, pitjar, etc.
En lloc de sentar-se, hem de dir: - Vols seure aquí? M’assec en aquell racó.
La paraula tamany, amb una terminació que sembla tan
catalana, tampoc no existeix.
Cal dir: -De quina mida el vol?
18

Espai Activa’t
Macarrons amb peix
Recepta de la Montserrat
Costa presentada en el receptari de cuina de l’Espai Activa’t
Ingredients:
rap a daus, macarrons, sèpia,
vi blanc o conyac, ceba,
tomàquet, sal, oli d’oliva
Preparació:
S’agafa una olla i es posen a
bullir els macarrons. A continuació en una paella amb oli
d’oliva i es posa la sèpia tallada i tapada a foc lent i que es
faci ben a poc a poc. En una
altra paella i es posen els daus
de rap prèviament enfarinats
i salats també amb oli d’oliva.
Tot seguit fregirem la ceba i
quan estigui ben rossa s’hi
afegirà el tomàquet i s’hi tirarà
una mica de vi o conyac i es
deixarà fer.
Ja per acabar ho barrejarem
tot ben barrejat i ho ajuntarem
amb els macarrons.
Bon profit!

Espai Obert
Espai a la vostra
disposició
Cal que els textos que
vulgueu publicar siguin
respectuosos i que la
informació sigui veraç.
Els articles no podran
superar les 15 línies
format A4; es pot
acompanyar d’una
fotografia o il·lustració.
Cal posar una referència de l’interessat: nom,
cognoms, població
i telèfon.
Es publicaran els treballs rebuts dins els terminis fixats. Ens ho
podeu fer arribar a:
revistavilatorta@gmail.com

espai obert

Agraïment de Josep Company
Doncs bé, ja ha arribat el moment. La veritat és que no sé ben bé
per on començar perquè m'agradaria dir moltes coses però intentaré sintetitzar.
Aquest escrit no té altra finalitat que donar les gràcies a tothom
qui ha confiat en mi. Gràcies a aquesta gent, he pogut estar dotze
anys a l'Ajuntament tot i que, val a dir que els milllors han estat els
últims quatre en què he format part de l'equip de govern. He estat
molt ben acompanyat i, de fet, crec que ha estat aquesta gent, la
que sempre m'ha fet costat, la que m'ha ajudat a tirar endavant.
Per això, els vull agrair l'haver-me aguantat tots aquests anys. Ha
estat una experiència molt enriquidora poder treballar per al meu
poble acompanyat per gent amb molta empenta a l'hora de tirar
endavant projectes. A tots els vull dir: moltes gràcies. La veritat és
que són uns quants: la meva família que sempre m'ha recolzat, el
personal de l'Ajuntament que mai té una mala cara, els regidors
que sempre estan disposats a ajudar, l'alcalde que sempre es
dedica als altres fins i tot per davant d'ell mateix, i persones que
m'han ofert la seva ajuda quan els hi he demanat: l'Anton Carrera,
en Santi Riera, en David Rodríguez...
En definitiva, gràcies a tot el poble a qui estaré eternament
agraït per haver-me donat la confiança i l’oportunitat d'intentar fer
un poble millor. Moltes gràcies.
Josep Company

En el Ple de final de legislatura, Josep Company va llegir
un poema que l’Anton Carrera
li va fer ex professo.
Vaig voler treballar
per la causa de tots,
pel meu poble que avança
cap a dies millors
cap a dies amables
inundats de claror.
Ara em toca plegar:
han estat dotze anyades!
Accepteu els encerts,
perdoneu les errades
i rebeu d’en Company
una forta abraçada.
AC

Ikebana
BELLESA
La bellesa de la natura. El científic no estudia la natura
només perquè és útil sinó per la seva bellesa, la més profunda, la que procedeix de l’ordre harmoniós de les parts i
que pot captar una intel·ligència pura. A la flor que veiem
hem de saber trobar la bellesa de la seva essència.
COLOR
El color és un mitjà per tenir en compte al muntar un ikebana. És molt important el color del recipient, el del material i
el lloc que decidim exposar-lo; la llum ambiental, el color de
la paret i l’escala de matisos. La percepció del color és la
part elemental més emotiva del procés visual.
FORMA
La intel·ligència té el poder d’unir les idees que hem construït separadament. El conjunt ha d’assolir l’estètica adequada per crear l’ikebana de la categoria corresponent.
- Aprendre els esquemes
- Perfeccionar el treball
- Afegir els propis recursos
Anna Sabaté Sensei 'Rin-Shô-Ka'
elcordelesflors.blogspot.com annaikebana@hotmail.com
Contacte. Tel. 936547910 - 938122312 Mòbil 697864294
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Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 812 23 15
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opinió

El poble opina

Meritxell Vilamala

T’agrada com està quedant el nucli antic?
Què en canviaries?

Esther Alabau. 39 anys
Sí, he de reconèixer que pinta
molt i molt bé. Tot i això, les
obres em saben greu, perquè
els carrers amb pedra autèntica eren fantàstics. Tampoc
hagués mogut la font de la
plaça Major.

Josep Tort. 79 anys
Em sembla bé. La plaça
Major, per exemple, la veig
més gran, però no canviaria
la font de lloc. Voldria proposar que fessin una rampa per
pujar i baixar a la plaça de
l’Església des del carrer
Rector Roca.

Conxita Portet. 58 anys
Realment és molt bonic.
Només cobriria amb rajola les
tapes que s’estan posant a
alguns carrers. I, sobre la
plaça Major, entenc que
sense la font al mig pot ser
més funcional, però m’agradava on l’he vista sempre.

Josep Olma. 46 anys
De moment sí que m’agrada,
però no sé com acabarà. Si
hi tornen a deixar passar cotxes, s’espatllarà de nou.
Penso que una obra així, d’un
cost tan elevat, cal fer-la d’un
sol cop i ben feta. Una vegada finalitzada, has d’ensenyar
a respectar-la.

Núria Gallart (Casa Gallart).
39 anys
A nivell de comerç ha estat
dur, les obres s’han notat. El
resultat, però, m’agrada.
L’únic que em molesta són les
imitacions de pedra que
estant posant per a les tapes.
Els trossos que n’hi ha moltes
fan mal d’ulls. El carrer amb
un terra uniforme quedaria
millor.

Juan López i Pau Robles.
72 i 70 anys
Ens encanta. Els paletes
estan fent una feina molt
bona. Es veu en la manera
com treballen, el material que
utilitzen... Nosaltres no canviaríem res, el que passa és
que veiem que les obres
duraran com les de la
Sagrada Família.
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Les 2es Jornades de l’Aeròdrom de Vilatorta
fan memòria de la Guerra Civil i la postguerra
La segona edició de les Jornades de l’Aeròdrom de Vilatorta van tornar a aplegar un
bon nombre d’ activitats,
aquesta vegada, dedicades a
l’estudi i a la divulgació d’alguns dels fets més transcendentals de la Guerra Civil i la
posterior repressió franquista.
L’Auditori Teatre de Calldetenes va ser l’escenari del
primer acte on la historiadora i
escriptora Assumpta Montellà
va ser l’encarregada de donar
al tret de sortida d’aquesta
segona edició,amb una conferencia que tenia per objectiu
acostar-nos a la Batalla de
l’Ebre, des d’un punt de vista
extremadament humà, centrant la nostre atenció en les
experiències d’aquells que
van viure la batalla en primera
persona, deixant en un segon
terme les grans maniobres
militars. Desprès d’ entrar en
contacte amb les inquietuds i
les pors dels soldats que van
patir la Batalla de l’Ebre, les
jornades ens van oferir la possibilitat de fer un petit salt en
el temps sense moure’ns de la
sala de plens de l’Ajuntament
de Santa Eugenia de Berga,
on Roser Reixach I Xavier Cateura ens van ajudar a entendre com era l’activitat més
quotidiana d’aquells que van
viure els anys de penúries i
repressió posteriors a la Guerra Civil. Per acabar d’arrodonir un cap de setmana ple
d’història, Sant Julià de Vilatorta va ser el punt de sortida
d’una visita comentada a
l’Aeròdrom de Vilatorta a càrrec de l’historiador David Gesalí, expert en l’estudi de
l’aviació republicana, que ens
va ajudar a entendre el paper
que va jugar el nostre aeròdrom dins el context històric
dels darrers mesos de Guerra

Civil. Amb un bon nombre
d’assistents, la visita ens va
permetre veure el camp d’aviació des d’un altra perspectiva,
aprenent a apreciar algunes de
les peculiaritats d’aquest testimoni privilegiat de la Guerra

Civil que tenim al costat de
casa. El programa d’ actes del
cap de setmana central de les
jornades, es va tancar al Saló
Catalunya amb la projecció del
documental Vuelo a Shangri-la
que ens va servir per conèixer

Segona visita als Espais de la Batalla de l’Ebre
L’èxit rotund de la primera sortida, juntament amb l’ interès
de moltes persones que finalment no van poder assitir a la
sortida, ha provocat que Meteovilatorta es plantegi organitzar una segona excursió als Espais de la Batalla de l’ Ebre,
prevista pel proper 20 de setembre. Es tracta d’una visita
comentada per la historiadora i escriptora Assumpta Montellà que es desenvoluparà pels principals escenaris de la
batalla, visitant indrets tan emblemàtics com al poble vell de
Corbera d’Ebre, el Memorial dels 115 dies o les Camposines.
El preu de la visita serà de 30 euros i inclourà el viatge en
autobús, el guiatge i l’entrada als diferents espais que visitarem durant l’excursió. Podeu sol·licitar més informació
enviant un correu electrònic a:
observatori@meteovilatorta.cat

alguns dels supervivents de
l’aviació republicana que encara avui lluiten per aconseguir
que la societat els reconegui
l’esforç que van fer per tal de
defensar la democràcia establerta davant les tropes fran-

quistes. Amb el record dels
aviadors de la república deixàvem enrere el gruix de la programació d’aquestes Segones
Jornades de l’Aeròdrom de
Vilatorta amb un balanç positiu
gràcies a la bona resposta del

Meteovilatorta
observatori@meteovilatorta.cat
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públic que va participar activament a la majoria d’actes,
sense deixar de banda la collaboració dels tres ajuntaments
implicats.
Per acabar de completar la
programació d’aquestes Segones Jornades, el diumenge
7 de juny es va programar una
visita als Espais de la Batalla
de l’Ebre, on guiats magistralment per Assumpta Montellà,
els assistents van tenir ocasió
de trepitjar els escenaris d’una
de les batalles més cruentes
de la Guerra Civil. La jornada
va començar amb un viatge
amb autobús des de Sant
Julià fins a Corbera d’ Ebre on
es va poder visitar les restes
del Poble Vell de Corbera que
avui dia encara es un testimoni privilegiat de la destrucció derivada de la Guerra Civil.
Posteriorment es va poder visitar el Memorial dels 115 Dies
que es troba al mateix poble
de Corbera d’Ebre. Es tracta
d’un museu equipat amb tota
mena de material interactiu
ideal per entendre la dimensió
de la batalla. Després de dinar,
vam completar la visita amb
una excursió a les trinxeres
pròximes al municipi de Corbera, per acabar la jornada
rendint homenatge a les víctimes de la batalla dipositant
un ram de flors al Memorial de
les Camposines. Davant l’èxit
de participació d’aquesta activitat, Meteovilatorta està preparant una altra visita als Espais de la Batalla de l’Ebre,
prevista pel diumenge 20 de
setembre.
Des de Meteovilatorta, entitat organitzadora d’aquesta
segona edició de les Jornades
de l’Aeròdrom, volem donar
les gràcies als Ajuntaments de
Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes i Santa Eugenia per fer
possible la celebració d’aquest esdeveniment.
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nstal.lacions Rosell S.L.
C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95
SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

“D’un moble vell,
en fa un arbre”

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

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

C. Centre, 1 - T 93 888 70 05 - F 93 888 78 02 - 08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Gravats
Avui, encara es conserven algunes
pintades i gravats en cases pairals
que estaven habitades per soldats
republicans o franquistes que varen
voler deixar constància d’algun fet
o expressió personal. En tenim dos
exemples, l’un a casa del Garet i
l’altre a la del Roquer.
La casa del Garet, situada al
terme de Collsuspina, i propietat de
l’exalcalde de Vic en època franquista, en Josep M. Costa-Velasco,
està situada en un indret privilegiat
amb una bona panoràmica sobre la
plana de Vic, i es troba ben a prop de
l’antic camí ral i l’actual carretera de
Vic a Manresa és una de les claus
que explica, sens dubte, la seva gran
puixança econòmica i la seva participació en diversos esdeveniments
històrics de gran importància. Així,
sense anar més lluny, a les pedres de
la façana s’hi observen les marques
de les bales disparades durant la
Guerra Civil, entre 1936 i 1939. El
Garet fou quarter general de les
tropes republicanes en retirada i, just
després, el comandament central de
les tropes franquistes durant la presa
de Vic. D’aquest fet no només en
queden les marques dels projectils,
sinó que en una estança de l’interior
es conserva una pintada amb llapis a
la paret amb la llegenda: “Saludo a
Franco. Arriba España hoy a 2-2-39”.
És a dir, es tracta d’una pintada feta
per un soldat franquista justament el
dia de l’ocupació de la ciutat de
Vic.
La masia del Roquet està situada
a la carretera de Roda a l’entrada del
trencant cap a Tavèrnoles. En José
Ayats Parareda hi va estar amagat ja
sigui com a republicà o com a catalanista o les dues coses alhora. Va
pintar més d’un escut amb les quatre
barres catalanes, en el lloc on estava
amagat, acompanyat d’un text que
posa: Visca Catalunya i una data: 17
de novembre de 1939.
Martí Erra i Miquel Erra
Vilatorta, juny de 2015

memòria històrica

Cròniques des del Camp (3)
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Imatges per al record

Els 425 anys de les Caramelles del Roser

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell
lliura el document que acredita les Caramelles del Roser
com a element festiu patrimonial d’interès nacional
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La celebració dels 425 anys de
les Caramelles del Roser ens va
deixar imatges inesborrables en
la nostra memòria. Els vuit apartats que configuraren el gruix
del projecte es van anar desgranant fins arribar als actes de
celebració.
En l’àmbit de publicacions
es va editar tot un seguit d’obres: el calendari vilatortí del
2015, els Goigs del Roser, el llibre “Ressenya històrica de les
Caramelles del Roser de Sant
Julià de Vilatorta en el context
del fet caramellaire dels Països
Catalans”, obra de Santi Riera,
l’Auca de les Caramelles del
Roser, obra d’Anton Carrera i
David Soler, el reportatge videogràfic “Les Caramelles del
Roser”, la digitalització de partitures i el programa-llibret.
Com a elements commemoratius es va fer una reproducció
d’una figureta d’un caramellaire
del Roser feta amb terrissa i es
va erigir l’escultura “el Bordó
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dels Goigs” que conté les estrofes dels Goigs del Roser, obra
de Climent Villegas, Joan
Colomer i Joan Rodríguez, i disseny de Lluís Vilalta.
Es va millorar la indumentària
posant unes bandes de folre de
roba de color vermellós a totes
les capes negres dels cantaires.
En l’apartat de participació
destaca l’aportació del col·lectiu d’artistes vilatortins que ha
elaborat ex professo obres de
temàtica caramellaire i n’ha fet
donació a les Caramelles del
Roser. Aquestes obres són
exposades rotatòriament al
consultori municipal i en d’altres equipaments municipals.
Les escoles també van tenir
un paper rellevant amb el programa “Les caramelles a l’escola” on mestres i alumnes han
treballat propostes pedagògiques a l’entorn de les nostres
caramelles.
També cal destacar el reconeixement institucional de la
Generalitat de Catalunya al
declarar les Caramelles del
Roser com a element festiu
patrimonial d’interès nacional i la
inscripció de la declaració en el
Catàleg del Patrimoni Festiu de
Catalunya. La concessió de la
Creu de Sant Jordi no ha estat
possible en aquesta ocasió.
Com a imatge gràfica de la
commemoració dels 425 anys
es va crear un logotip, obra
d’Oriol Chumillas i una infografia, obra de Xevi Pona.
Molt important també va ser
la personalització dels espais
que van ser escenari de la celebració. El parc de les Set Fonts
que va acollir l’acte central va
ser ornamentat amb detalls florals, garlandes, cintes i grans
barrets de copa per un equip de
col·laboradors que va idear-ne
l’acció plàstica. El pavelló municipal també va ser habilitat per
fer-hi el dinar de germanor.
L’Aula de Cultura va acollir la
roda de premsa i presentació
dels actes dels 425 anys, l’exposició de les obres dels artistes locals i la mostra retrospec-

tiva sobre les Caramelles del
Roser i al Saló Catalunya el professor Antoni Dalmau va fer-hi
la conferència “Les tradicions,
signes d’identitat d’un país”.

El diumenge de Pasqua
Finalment cal fer referència
als actes de celebració. Seguint
el programa previst, el diumenge
dia 5 d’abril els caramellaires
van sortir a cantar els Goigs del
Roser fent més goig que mai:

les capes negres lluïen unes
bandes interiors de color vermellós tornassolat. L’última cantada
del dia enguany va ser especial.
Es va fer a la plaça de l’Ajuntament i al so del “Som vilatortins” es destapava “el Bordó
dels Goigs”. Aquesta inauguració, els parlaments de rigor i el
repartiment dels records commemoratius a tots els caramellaires i col·laboradors va cloure la
diada de Pasqua.
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Els actes centrals
El segon cap de setmana d’abril va
concentrar el gruix d’actes de la
commemoració. El tret de sortida el
va donar el divendres dia 10 la Troba
Kung-fu amb un concert al pavelló,
dedicat al jovent. Aquest acte va
començar nit enllà amb una cantada
improvisada de corrandes en la qual
participaren joves caramellaires i els
mateixos músics de la Troba. Si el
diumenge de Pasqua va ser el torn
de la música, el dissabte següent es
va dedicar a considerar les caramelles des de la seva vessant més ontològica. Com són les tradicions catalanes? Per què n’hi ha que perduren i
d’altres que es perden amb els anys?
qüestions com aquestes són les que
va plantejar el professor Antoni
Dalmau al Saló Catalunya amb un
missatge molt clar: cal preservar els
costums propis d’un país per no perdre’n la identitat. La conferència va
anar precedida de la projecció del
reportatge videogràfic sobre les
Caramelles del Roser, un audiovisual
de Xevi Pona i Anton Carrera que en
repassa els trets diferencials. Hi apareixen imatges que van des dels anys
70 fins a l’actualitat.
El diumenge dia 12 va ser el dia
dedicat a l’acte central de la celebració. Set colles d’arreu de Catalunya
van arribar al nostre poble per fer
costat a les Caramelles del Roser en
el seu aniversari. Més de noranta
litres de xocolata desfeta, un centenar de coques de pa i nombrosos
porrons de vi bo esperaven els cantaires a l’hora d’esmorzar. A mig matí
va començar el Tomb Caramellaire
per diversos carrers de la vila. El
seguici es parava en cadascun dels
cinc punts assenyalats del trajecte
on cada colla, hi cantava una caramella del seu repertori. Arribats al
parc de les Set Fonts, com no podia
ser d’una altra manera, la música va
ser la gran protagonista. La Coral
Cants i Rialles va fer sonar les primeres notes i, a partir d’aquí, els compassos es van succeir dalt de l’escenari. Hi havia una colla veterana dels
aplecs a Sant Julià, el Cor de
Caramelles de Sant Climent de
Llobregat, però també hi havia formacions empordaneses –el Cor
Indika, de l’Escala i el Cor Carreras
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Dagas, de la Bisbal- i vallesanes –la
Societat Coral Estrella Daurada, de
Sabadell- que trepitjaven el poble per
primera vegada. Aquest també era el
cas dels Goigs de Sant Genís de
Fontanes, un grup de la Catalunya
Nord que encara canta en català,
però que pràcticament ja no el parla.
Aquest acte va comptar amb la
presència del conseller de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, Ferran
Mascarell, que va destacar “la convicció i força que mostra el país mantenint tradicions tan antigues”.
L’alcalde de Sant Julià, Joan Carles
Rodríguez va sostenir el mateix
argument, ressaltant que “hi ha un fil
que des del 1590 s’ha anat estirant
gràcies a molta gent de generacions
pretèrites”. El president de les
Caramelles del Roser, Santi Riera, va
descriure el fet caramellaire a Sant
Juià a través d’una metàfora, assimilant-lo a la naturalitat i a l’espontaneïtat amb què brolla l’aigua de les Set
Fonts. “Així voldríem que fossin els
nostres cants, quelcom que modestament dóna vida, pau i bona convivència”, s’explicava. En el mateix
acte Ferran Mascarell va fer l’entrega
protocol·lària del document que
acredita les Caramelles del Roser
com a element festiu patrimonial
d’interès nacional.

El dinar de germanor
La diada va acabar al pavelló
municipal amb un dinar de germanor
per a tots els cantaires i acompanyants. Al voltant de cinc-centes persones compartiren taula i cançons.
Però, ai, tots els comensals van tenir
un esglai al veure que no hi hauria
postres. El director de Teatre
Vilatorta, Lluís Badosa va posar la
vis còmica encarnada per un cambrer fictici –l’Eduard Mimoso- que
portant un gran pastís d’aniversari
s’entrebanca just a l’últim esglaó de
l’escala de l’escenari. Ell i pastís van
per terra. El cambrer marxa emprenyadíssim. Un gran silenci plana
sobre el pavelló. Finalment torna a
sortir, ara sí, amb el pastís de debò.
Rialles i aplaudiments. Sortosament
tothom pot menjar postres. El gag ha
funcionat. La diada acaba amb una
gran cadena humana entonant el
Cant dels Adéus.
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caramelles del roser

Les Caramelles del Roser al Palau de la Música
Com a colofó dels actes de
celebració del 425è aniversari, les Caramelles del Roser
vam cantar al Palau de Música Catalana.
El president de la Federació de Cors de Clavé, Josep
Cruells, va convidar-nos a
participar en la Mostra de
Cant Coral que l’entitat celebra anualment al Palau el dia
de Sant Joan.
Per nosaltres era un gran
goig i també un gran repte,
difícilment imaginable.
En la Mostra, amb un
ambient de gran festa, hi van
participar vuit grups corals.
Cada coral va interpretar un
repertori de quatre o cinc cançons d’autors i estils diversos.
Era obligatori cantar alguna
peça de caramelles i alguna
que fes referència a la població d’origen de la coral.
A nosaltres ens va tocar fer
la darrera actuació. Tot i la
sumptuositat imposant del
Palau, la nostra intenció fou
oferir una imatge aproximada
però fidel del que són les nostres caramelles un matí de
Pasqua a Sant Julià.
Un cop col·locats els músics al centre de l’escenari,
van entrar els caramellaires
pel fons de la platea, tot cantant els Goigs del Roser, i van
anar avançant lentament pel
passadís central fins a collocar-se dalt de l’hemicicle. El

públic, sorprès, reaccionà de
manera molt acollidora, cosa
que ens animà a treure el
millor de nosaltres mateixos.
Després, dirigits per Manel
Marsó, vam cantar quatre
peces: ‘Som vilatortins’ de
Manuel i Josep Suñé, ‘Sant
Llorenç del Munt’ de Santi
Riera i Anton Carrera, ‘Rosa
vera’ de Manel Balasch i
Anton Carrera i ‘Som caramellaires’ de David Rodríguez, i
Francesc Xavier Pona.
Vam arrodonir l’actuació
amb quatre corrandes, amb
llenguatge clar i directe, de
Joan Colomer i d’Àngel Vilalta,
cantades pel primer i per Joan
Tortadès.
Els darrers aplaudiments

del públic dempeus van ser la
millor recompensa.
Es van lliurar plaques de
record a les entitats i directors
participants i en Santi va dir
unes paraules d’agraïment en
nom de tots. Es va cloure l’acte amb el cant d’Els segadors
i crits inacabables reclamant
la independència.
A més dels quaranta caramellaires i tretze músics, hi
havia, entre el públic, cent seixanta-cinc vilatortins que s’hi
van desplaçar en autocars i cotxes particulars. Tots vam viure
la vetllada amb emoció.
Un record que mai no s’esborrarà.
Un caramellaire
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Sant Julià de Vilatorta es va
fent un lloc entre les poblacions terrissaires de Catalunya. La 7a edició de la Fira
que es va fer els dies 30 i 31
de maig va comptar amb la
participació de 30 expositors,
tots artesans de la terrissa i de
la ceràmica, 10 dels quals
venien per primer cop a Sant
Julià. L’oferta ha estat ben
variada: des de la terrissa utilitària, fins a la decorativa i la
bijuteria ceràmica, sempre
amb productes de qualitat.
Enguany hi ha hagut estands
d’arreu de Catalunya, dos de
Polònia i un de Villafranca de
los Caballeros (Toledo). Per
altra banda també va augmentar el nombre de parades de
comerciants, entitats del poble
i els estands. El Mag Lari va
ser el president d’honor de la
Fira i va animar a tothom a visitar les parades i a comprar els
seus productes.

3a Edició del Projecte
I+T “Memorial Joan
Capdevila”
El projecte I+T que ha premiat
la proposta Aphoteke, de la
ceramista Eva López i la dissenyadora de producte i art,
Petra Hiebler. Les autores han
repensat l’antic pot de farmàcia en un recipient per a espècies, herbes remeieres o
llegums. La peça presentada
és un pot cilíndric de porcellana amb ranures a l’exterior
per col·locar-hi una goma que
indica el nivell de contingut
(1/4, 1/2, 3/4 i ple). El projecte
va ser presentat per les
mateixes autores i va ser
exposat de forma ordenada i
seqüencial a l'Aula de Cultura
durant els dos dies de la fira,
mostrant tot el procés de
gestació i la peça definitiva
com a resultat final.

La dotació econòmica del projecte I+T és de 2.500 € i té per
objectiu la fusió de l’ofici i la
creativitat per cercar noves
formes i usos a les peces tradicionals de terrissa per connectar-les amb la societat actual.

El llegat terrissaire de
Sant Julià de Vilatorta
L’Aula de cultura va acollir l’exposició d’una selecció de
peces de la col·lecció de de
terrissa popular vilatortina que
l’Ajuntament va adquirir el mes
de març a Josep Masó. Entre
les peces destacaven tupins,
estalvis, fogons dels tres merlets, olles, cassoles, escorredores, orinals, etc. Una mostra
d’aquestes peces han quedat
exposades de manera permanent en una vitrina a la sala
d’espera de la primera planta
de l’Ajuntament.

Conferències
i projeccions

especial fira del tupí

servirà de model per l’escultura encarregada a l’artista
Marta Solsona que s’inaugurarà l’any que ve per memorar
el passat terrissaire de Sant
Julià de les Olles. El prototip ha
estat dissenyat pel regidor de
Cultura Lluís Vilalta i creat per
Climent Villegas.

En total es van programar quatre conferències. Mercè Tiana
va presentar “La ceràmica
contemporània catalana dins i
fora del territori”, Guillem
Ferran “Disseny i innovació en
els tallers artesanals”, Gregorio
Peño “Visió de la terrissa fora
del territori català” i Elisenda
Mallol “Assistent en l’educació
creadora”. Les dues projeccions preparades per Miquel
Loan van ser: “L’home de foc”,
documental sobre el ceramista
Llorenç i Artigas –amb un passi
especial per als firaires- i “La
porcellana: entre l’artesania i la
industrialització. Sargadelos i
l’Alcora”

Tallers de ceràmica i rakú

Inauguració d’un torn
de terrissa tradicional
Els visitants de la Fira van
poder veure i comprovar com
funcionava un antic torn de terrissaire. Salvador Capdevila, fill
de Joan Capdevila –l’últim ter-

risser de Sant Julià- va tenir
l’honor d’estrenar-lo. Josep
Mestres, de Quart i Gregorio
Peño de Villafranca de los
Caballeros, entre d’altres, van
ser els terrissers que s’hi van
asseure per fer-hi una demostració del seu ofici. Aquest torn

Amb els tallers de ceràmica
nens i pares van gaudir fent
peces de fang amb l’ajuda dels
alumnes de l’Escola d’Art de
Vic, que els ensenyaren la tècnica d’emmotllar el fang. Una
novetat d’enguany és que
tothom podia crear la seva
rajola de ceràmica que més
tard seria cuita i enviada a
casa. Una altra activitat molt
interessant va ser el taller de
rakú amb Misako Horma una
ceramista japonesa que va
transmetre de primera mà la
cerimònia del té del rakú, originària del seu país.

L’espai “Som petits”
El públic infantil va comptar
també amb l’espai familiar
"Som petits!" una proposta de
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jocs en una estructura de 30
m2. Disposar d’aquest espai
permet a molts pares, amb
nens petits menors de 10
anys, de poder visitar i comprar tranquil·lament per la Fira.

24è Concurs de
pintura ràpida
El Concurs de pintura ràpida
que habitualment es celebrava
la capvuitada de Pasqua,
enguany s’ha traslladat a la
Fira del Tupí. La cinquantena
d’artistes participants van fer
les seves obres durant el matí
del dissabte dia 30. Els
quadres van ser exposats al
Saló Catalunya fins el captard
de l’endemà diumenge.. El
primer premi va ser per
Alejandra Miras, el segon per a
Pere Noguera i l’especial
aquarel·la per a Lluís Puigrós,
també van estar premiats Marc
Nogueira, Arnau Llobet i Omar
Bagué en categoria infantil i
Gerard Rovira, Cèlia i Nora en
categoria juvenil. Aquest canvi
de data ha estat valorat molt
positivament ja que ha facilitat
una nova temàtica de formes i
colors com a base d’inspiració per als artistes.

Quart, el poble
terrisser convidat
En aquesta edició i per segon
any consecutiu hem comptat
amb un poble terrisser convidat. L’Ajuntament de Quart va
disposar d’un estand per promocionar la seva terrissa i la
ceràmica local, el Museu de la
Terrissa de Quart. Mònica
López, regidora de cultura de
Quart va dedicar unes paraules d’agraïment com a poble
convidat de la Fira.

Mos del Tupí
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Des de fa quatre anys, no
podem pensar en la Fira del
Tupí i en el mos del Tupí per

separat. Els plats que cada any
ens ofereixen els restaurants
de Sant Julià de Vilatorta i
Vilalleons s’han convertit en un
dels punts més emblemàtics
de l’esdeveniment. En aquesta
4a edició hi van participar un
total de nou restauradors del
municipi. El dissabte ens vam
atipar amb el bar Joan, el bar
Catalunya “can Cuca”, el bar el
Tennis, el restaurant de Puigl’agulla i el bar-restaurant Set
Fonts. D’altra banda, diumenge, hi havia l’hostalrestaurant ca la Manyana, l’hotel Torre Martí, l’hotel Mas
Albereda i el restaurant casal
d’avis Font Noguera.
Durant els dos dies, hi havia
també la pastisseria Crossandra que, aquest any, per primer
cop ens tancava el mos amb
una crema catalana. No ens

podem oblidar de la beguda
tampoc, ja que Cerveses
Ausesken van refrescar ambdós dies amb la seva cervesa
artesana.
Tot l’acte no es podria fer
sense la presència dels collaboradors que any rere any
ajuden a què tot funcioni correctament, des dels voluntaris
habituals fins al Consell de
Joventut Tupinots. És per això
que se’ls deu un sincer agraïment per tan bona tasca i disposició, igualment que tots els
establiments participants.

2n Concurs de cuina
vilatortina de cassola
La pluja de diumenge no va
impedir que es pogués celebrar el 2n Concurs de Cuina

memòria històrica

més als visitants la possibilitat
d'apuntar-se a dues de les
rutes guiades que es poden fer
al nostre municipi: la del
Modernisme-Noucentisme i la
de l’aeròdrom. En total varen
realitzar les visites unes 60
persones entre adults i nens.
Destacar que aquest any es va
poder visitar el Col·legi el
Roser. L’única visita que no es
va fer per culpa de la pluja del
diumenge a la tarda fou la
Modernista, però els visitants
que estaven apuntats tornaran
un altre dia a Sant Julià per
poder fer-la.

Concurs d’instagramers

Vilatortina de cassola. Aquest
any la proposta era “Pilotilles
amb tela”, un plat molt establert a la plana de Vic. A
diferència del primer any,
aquest segon concurs va tenir
menys participació, però això
no va impedir que hi hagués
una gran varietat de pilotilles.
Dolors Sanglas va presentar
unes pilotilles amb cireres;
Margarida Peroliu, pilotilles
amb salsa d’ametlles; Anna
Argemí, pilotilles amb porc
poma i ceba; Maria Mercè
Grau, pilotilles amb el cor suau
amb verduretes i tempura de
pebrots i Mercè Vilalta, pilotilles amb alls tendres, ceps i
tòfona.
Totes les receptes eren
boníssimes! Així ho va determinar el jurat format per Pep
Company, la tecnòloga dels

aliments i cuinera Núria May, i
una de les restauradores més
importants del nostre poble, la
Maria Menció de ca la
Manyana.
La guanyadora d’un sopar
per a dues persones al Mas
Albereda va ser Anna Argemí
amb les pilotilles de tela amb
porc, poma i ceba. El millor
premi per totes les participants, però, va ser el comentari de la Mari de ca la
Manyana: “Tots cinc plats
podrien estar a la carta de ca
la Manyana!”

Visites guiades
Des de l’estand de promoció
turística de Sant Julià de
Vilatorta conjuntament amb
Osona Turisme i Meteovilatorta es va oferir una vegada

Més d’un centenar d’imatges
van participar en el segon concurs d’instagramers. La usuària @eve_inthemoon amb una
fotografia en què mostra terrissa acabada de fer va guanyar
el premi a millor fotografia.
Josep M. Parramon amb la
composició de diferents elements de ceràmica va ser
obtenir el premi a la fotografia
més original. Per la seva
banda, Carla Motjer se’n va
endur el premi a la imatge que
millor reflecteix el comerç a la
fira. Els premis consistiren en
un dinar per dues persones al
restaurant La troballa i un lot
de productes de l’Associació
de Comerciants, respectivament. El jurat estava format
per Joan Carles Rodríguez,
alcalde de Sant Julià de
Vilatorta, Lluís Vilalta, regidor
de cultura i Jordi Vila, president de l’Associació de Comerciants.

Trobada
d’autocaravanes
En la 3a Trobada d’autocaravanes al parc de les Set Fonts
hi van participat una dotzena
d’autocaravanistes que van
aprofitar la trobada per venir a
la Fira del Tupí i visitar i conèixer
Sant Julià de Vilatorta
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D’on et ve l’afició de la música?
Quan era petit hi havia un noi
que tocava el violí cada
diumenge al mercat. D’aquí
em va venir la passió. Em vaig
enamorar d’aquell so, em vaig
enamorar de la música.
I per què vas decidir ser luthier?
Vaig començar a tocar el violí
als set anys i com que m’agradava esculpir la fusta i era
bastant manetes, amb tretze
anys vaig pensar: “per què no
fer els meus propis instruments?”. A més, també vaig
créixer al barri dels luthiers de
París.
On vas estudiar música?
Els meus pares em van apuntar a una escola que al matí
fèiem les assignatures ordinàries i a la tarda classes dedicades a la història de la música,
el solfeig, orquestra... Són
escoles que hi ha a França,
aquí no existeixen.

Alexis de Pauw, luthier
“M’interessa l’ànima, qui ets tu”
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Et pot fer un violí, delectar-te el paladar amb un dels seus plats
i, fins i tot, salvar-te la vida fent de socorrista... són algunes de
les moltes coses que pot fer Alexis de Pauw. Nascut a París el
13 de novembre del 1978, va venir a Catalunya per amor, per
l’Ariadna. Es van conèixer a la capital francesa. Té dos fills, en
Léo i l’Iñaki. Parla el francès, l’anglès, l’alemany, el castellà i el
català. És un home de món: ha viatjat a l’Índia, Brasil i Canadà,
entre d’altres. És un apassionat del surf i l’oceà atlàntic és casa
seva, ja que és bretó per part de mare.
Fa gairebé quatre anys que viu a Sant Julià de Vilatorta, al
final del carrer dels terrissers. I des del seu taller de luthier veu
el parc de les Set Fonts. Encara que avui no s’hi dediqui professionalment, segueix construint, restaurant... alguns instruments.
És un home de paraula i li costa dir que no.

Creus que haurien d’existir a
Catalunya aquestes escoles?
Home i tant! Estaria bé perquè
hi ha gent, com jo, que ho
tenim clar des de petits el que
volem fer. És un camí alternatiu perquè no deixes els estudis de sempre i se t’obren
unes altres portes per accedirhi més d’hora. No és el mateix
començar a tocar el violí als
set anys que als dinou.
Què en penses de la moda
que hi ha ara que la majoria
d’infants estiguin forçats
pels seus pares a fer classes
extraescolars d’un instrument?
És un tema complicat, perquè
m’he trobat molts nanos que
han tocat un instrument o han
jugat a tennis, per la frustració
que tenen els seus pares per
no poder-ho haver fet ells de
petits. Com pots decidir amb
tres o quatre anys? I després
aquests nois, quan tenen dis-
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set anys, s’adonen que ho fan
pels seus pares, no perquè a
ells els hi agradi. Mai es pot
generalitzar, però.
I en el teu cas com va ser?
Els vaig dir als meus pares
amb set anys: “Vull tocar el
violí”. Ho vaig decidir jo i ells
em van recolzar sempre.
Arribava a casa, agafava el
violí, i volia practicar hores i
hores.
Després de l’escola, on vas
aprendre a fer de luthier?
A Anglaterra. Amb gairebé
setze anys, vaig anar a fer la
carrera de luthier a la Newark
Violin Making School, una de
les set escoles que hi ha al
món de luthiers. Allà treballava
i alhora estudiava.
I com vas venir a parar a
Catalunya?
Quan vaig tornar a París vaig
conèixer l’Ari i vam venir a
viure a Arenys de Mar amb la
seva família. Vaig treballar uns
quants anys de luthier a
Barcelona, al taller d’en Xavier
Vidal, i després, em vaig instal·lar al nucli antic de Girona.
Allà ens vam ajuntar amb un
noi que havia estat en pràctiques a l’anterior taller. Vam
ser-hi uns tres anys i per discordances, cadascú va seguir
pel seu camí.

“No és el mateix començar
el violí als set anys que als dinou”
He estat luthier des dels 13
anys als 35 i fa només un any
que ho he deixat. I costa molt.
A més, també és un món molt
dur.

Ara ja no et dediques a l’ofici
de luthier?
No, només quan tinc una mica
de temps lliure, és un hobby.
Ho faig per mi i per quatre
músics que conec. És com el
bricolatge del diumenge. Tot i
que fer de luthier no és bricolatge.

Per què?
Hi ha molta competència. Tots
els instruments fabricats a la
Xina, els països de l’est... són
a preus molt econòmics. És
molt difícil lluitar contra un sistema. Tot i que permet que
molta més gent pugui fer música. A més, quan ets de fora és
més complicat fer el teu lloc,
que la gent et vingui a comprar
un instrument abans que una
botiga d’aquí. La gent no et
coneix i tu li has de donar confiança. Quan véns de fora
costa més guanyar-se el respecte de la teva feina. No sé si
és normal, però és així.

Per què ho vas deixar?
Per motius de salut. Em van
haver d’operar uns quants
cops del canell i no podia
estar esculpint fusta deu o
dotze hores al dia. Sent autònom, no podia seguir treballant
de luthier al ritme que portava.

Els catalans som tancats,
doncs?
No. Generalment, el català no
és tancat, ara si la pífies ja
pots marxar. També són gent
que ha viscut tota la vida al
mateix lloc. Ets tu qui ve de
fora, ets tu qui t’has d’adaptar.

Si vas a França et passarà el
mateix.
A mi m’agrada fer poble, no
em fa res. M’agrada formar-ne
part. Si vingués aquí només
per dormir-hi, potser la gent sí
que es pensaria que sóc un
noi estrany. Depèn molt de
com ets. Òbviament, si vas a
Barcelona, sí que seràs un
entre milions, aquí ets algú
conegut.
Creus que la gent catalana
acceptem de la mateixa
manera el nouvingut que és
francès, marroquí o sudamericà?
Si ets treballador i no vius del
“cuentu”, com uns quants
fans, sí. I no només n’hi ha
d’estrangers, conec molta gent
d’aquí que no s’aixeca del sofà
per anar a treballar per cinc
euros l’hora. Si vas a un escorxador, la majoria són estrangers. I aquests no t’han robat
la feina, potser ets tu que no hi
has anat a trucar la porta per
buscar feina. Vés a fer de braser, treu-te el títol de socorrista... No em critiquis que et
prenc el lloc de treball, si no
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“El món dels luthiers
és un món molt dur”
t’has mogut tu. Porto un any
treballant de dilluns a diumenge. No em forro, faig les
meves hores per tirar del carro
amb la meva dona i els meus
dos fills.
I què en queda de l’ofici de
luthier?
Formo part d’una associació
que es diu Luthiers sense fronteres. Fa sis anys vam muntar
un taller a l’Índia on ensenyàvem els luthiers d’allà. Vam
crear la primera orquestra de
l’Himalàia amb 400 nens per
poder ensenyar-los a fer música i treure’ls de la pobresa
amb musicoteràpia. Això em
dóna molt més gratitud com a
luthier. Em trobo molt millor
amb aquests nens que no dins
del món dels luthiers.
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Quina va ser la teva primera
impressió de Sant Julià de
Vilatorta?
Em vaig enamorar del poble i,
a més, vaig venir directament a
les Set Fonts. Recordo que era
primavera i, només el trencant
de l’eix, des de la carretera es
veia tot florit. L’avinguda dels
plataners envoltada de cases
baixes, cases modernistes...
tot era molt bonic. També està

“El poble de Sant Julià
a França seria un luxe”
molt ben comunicat. És un
poble que a França seria un
luxe.
Quin és el lloc que t’agrada
més de Sant Julià?
M’agrada molt el parc de les
Set Fonts. És un lloc tranquil
on descanses. Només sents
els ocells, tens les fonts... són
cosetes que, quan has crescut
a París, valores molt. També
m’agrada el castell de Bellpuig,
el camí de Puigsec.
Polític: Cap
Pel·lícula: Amélie
Músic: Charles Pasi
Cançó: Dans ma rue de
“ZAZ”
Llibre: Un còmic francès
“Le Grand Pouvoir de
Chninkel” de Rosinski i
Van Hamme i “Cette aveuglante absence de lumière” de Tahar Ben Jelloun
Color: Blau
Número: 13
Mar o Muntanya: Mar
Salat o dolç: Salat
Plat preferit: Pollastre al
curri i la moqueca de
Camarao de Brasil

Quin ha estat el teu primer
bon amic/amiga del poble?
En Carles del Frankfurt, a partir
d’aquí vam començar a conèixer gent del poble.
Quin vilatortí o vilatortina
admires?
Admiro en Joan Morera. És
una persona molt maca que
sempre m’ha ajudat. M’ha
obert les portes d’amistat.
Quant a relacions humanes és
una persona que ho dóna tot.
M’agrada molt com a persona.
Quina creus que és la millor experiència que has viscut fins ara?
El dia que vaig conèixer l’Ari i
també vaig conèixer el Léo.
Amb 21 anys era padrastre
d’un nen de només tres anyets. Però és que va quallar tot
de seguida. Va ser un canvi de
xip a la meva vida.
I la pitjor?
Potser marxar de casa. No ha
estat la pitjor, però una de les
més dures. Vaig marxar amb
gairebé setze anys tot sol, vaig
tallar el cordó umbilical i em
vaig haver d’espavilar, buscarme la vida. Però això és el que
m’ha permès avui ser espavilat
i saber fer de tot.

personatges

Si poguessis tornar enrere,
què canviaries?
És complicat perquè potser
aquestes coses que canviaria
del passat, segurament m’hi
trobaria avui. Ara no rebo
aquests cops de pal, perquè ja
els vaig rebre quan era jove.
Les experiències de la vida,
com tothom m’imagino.
Com et definiries a tu
mateix?
Crec que sóc una persona treballadora, sigui de la feina que
sigui, sempre intento fer-ho al
millor possible. Sóc una persona que li costa dir no i em
costa dir les coses quan toca.
No m’agrada barallar-me amb
la gent, a vegades abans m’ho
empasso. Vaig rebre cops per
no saber dir que no, i avui
encara em costa. És un treball
que he de fer. Crec que sóc
massa autocrític amb mi
mateix, però les coses canviaran algun dia. El camí és llarg,
però estic en el bon camí.
I quines coses bones tens?
Crec que sóc bona persona.
T’obriré la meva porta, i potser
em fastiguejaràs, però te la
tornaré a obrir. Et donaré i faré
tot el que puc pels altres. En la
feina, per exemple, abans m’hi
deixaré la salut perquè vull
complir la meva paraula, cosa
que em sap greu pel poc
temps que puc dedicar a la
meva parella i els meus fills.
Tot i així, la roda de la vida
gira, no em puc pas queixar.
Què et treu de polleguera?
La gent que s’aprofita de tu,
perquè saben que no els diràs
que no.
Què et fa feliç?
La meva família i el mar. Quan
vaig a casa meu, a l’oceà
atlàntic, sóc el nen més feliç
del món. He sabut nedar
abans que caminar.
Què t’entristeix?
La falta d’autenticitat en les

“Marxar de casa amb 16 anys m’ha
permès avui ser espavilat i saber fer de tot”
relaciones humanes.
M’entristeix que ens barallem
per tonteries, quan ens
podríem ajudar uns als altres a
cost zero. Quan ajudo una persona que ho necessita, mai
espero que em torni el favor.
M’entristeix que hi ha gent que
ho fa, només perquè espera
alguna cosa a canvi.
Quin consell creus que és
imprescindible per viure la
vida?
Uff... Depèn molt de cadascú,
del seu caràcter, d’on ha cres-

cut... en definitiva, intentar ser
un mateix al màxim possible.
Deixar de banda “el semblar”.
Tampoc no m’importa que
siguis xinès, marroquí, català o
espanyol...m’és igual! No em
paro aquí! M’interessa l’ànima,
qui ets tu. És una mica la filosofia que tenen a l’Índia. Allà no
tenen res i t’ho donen tot. És el
que més trobo a faltar a Europa.
He tingut la sort de viatjar a
molts països i la gent que
menys té és la que més dóna.
Carles Fiter
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

LLAMINADURES
HORARI:
Dilluns de 16.30 a 20.00
De dimarts a divendres de 9.30 a 12.00
i de 16.30 a 20:00
Dissabte 10.00 a 13.00 i de 16.30 a 20.00

Carrer de l’Albereda núm 8
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programa festa major

Diumenge, 19 de juliol
• A les 9 del matí,
a la plaça de Catalunya:
22a TROBADA
DE MOTOS ANTIGUES
• A les 9 del matí,
al parc de les Set Fonts:
CONCURS DE BOTXES
• A les 6 de la tarda,
al Saló Catalunya:
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
a càrrec de l’historiador
CARLES PUIGFERRAT

Dies 13, 14 i 15 de juliol
• A les 9 del vespre
a la plaça de Catalunya:
FRESCAJOCS
Dissabte, 11 de juliol
• A les 5 de la tarda,
al pavelló municipal:
4t FESTIVAL DE
PATINATGE ARTÍSTIC
• A les 12 de la nit,
al parc de les Set Fonts
CONCERT JOVE
SIXTUS I TUMBAOS
(Org. Tupinots)
Divendres, 17 de juliol
• A les 10 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
CAMINADA NOCTURNA
inscripcions a la sortida.
Preu 4€. (Org. Tupinots)
Dissabte, 18 de juliol
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• A les 9 del vespre,
a la plaça de Catalunya:
SARDANES, amb la cobla
LA FLAMA DE FARNERS

• A les 7 de la tarda,
a l’Aula de Cultura:
6a MOSTRA D’ART LOCAL
Dilluns, 20 de juliol
• A les 6 de la tarda,
a la plaça de Catalunya:
CONCERT INFANTIL
“THE PENGUINS”
• A les 8 del vespre,
a la plaça de Catalunya:
JOCS, TASTETS I MÚSIQUES
DEL MÓN (Org. Abaraka Bake)
Dimarts, 21 de juliol
• A 2/4 de 10 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
VILATORTA PAM A PAM
(Retransmissió en diferit per el 9TV)
Dimecres, 22 de juliol
• A 2/4 de 8 del vespre,
a la plaça de Catalunya:
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA
a càrrec dels alumnes del
GIMNÀS FITPAUNES
• A 2/4 de 10 del vespre,
a la plaça de Catalunya:
I TU QUÈ FAS? (org. Tupinots)

Dissabte, 25 de juliol

• A 2/4 de 7 de la tarda,
Al parc de les Set Fonts
SORTIDA DE LA PASSEJADA
AMB BTT
-Ruta dels Molins / Camp de
l’Aviació- (org. Club Ciclista Calma)

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

• A les 10 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
CINEMA A LA FRESCA
projecció de la pel·lícula
“DÉU MEU QUÈ HE FET”
(en català)

• A 2/4 de 12 del migdia:
FESTA DE L’ESCUMA
• A les 5 de la tarda,
pels carrers del poble:
AIGUA PER AL JOVENT
(org. Tupinots)

Divendres, 24 de juliol

• A les 5 de la tarda,
al parc de les Set Fonts:
SARDANES
amb la cobla ROSALEDA

• A les 8 del vespre,
a la plaça de Catalunya:
20è CONCURS D’ALLIOLI

• A 2/4 de 8 de la tarda,
a la plaça de Catalunya:
CONCERT amb la ROSALEDA

• A les 9 del vespre:
SOPAR POPULAR

• A 2/4 de 12 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
BALL amb
LA GLAMOUR BAND
versions de les cançons més
glamuroses dels anys 70, 80 i 90
(organitzat conjuntament amb Tupinots)

• A 2/4 d’11 de la nit,
pels carrers del centre històric:
CORREFOC I CASTELL DE FOCS
amb XALDIGA
• A 2/4 de 12 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
CABARET ELEGANCE
• A les 12 de la nit,
al parc de les Set Fonts:
TUPINADA (org. Tupinots)

programa festa major

Dijous, 23 de juliol

Diumenge, 26 de juliol
• A les 10 del matí,
a la plaça de Catalunya:
16a TROBADA
DE PUNTAIRES
• A les 11 del matí,
a la plaça de Catalunya:
4a TROBADA GEGANTERA
i CERCAVILA
• A les 5 de la tarda,
a la plaça de Catalunya:
TALLERS
I ACTUACIÓ INFANTIL
amb “MIQUEL ARUMÍ”
• A 2/4 de 10 de la nit,
a la plaça de Catalunya:
Fi de festa amb TONI MOOG
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Sopar Popular
- Tiquets: Ja podeu adquirir els tiquets del sopar fins el
dimarts 21 de juliol a les oficines de l’Ajuntament.
- Preu: El sopar té el preu simbòlic d’1€ per tiquet per a les
persones empadronades i 8€ per a les persones no empadronades. Amb aquesta mesura es vol evitar el mal ús que
es pugui fer dels tiquets i el malbaratament del menjar.
- Sentit d’aquesta festa en comunitat: El sopar popular és
un acte compartit, per això es fa a la plaça on tothom hi participa sent-hi present. Es recomana que no vingueu a buscar el sopar si teniu intenció de menjar-vos-el a casa. No
trenquem l’autèntic esperit de la festa!
- Cal dur-se la taula, les cadires i els coberts.
- Muntatge i desmuntatge de taules: Les taules es poden
muntar a partir del matí del mateix divendres. Un cop acabat el sopar no cal que les desmunteu -el correfoc no entra
dins la plaça, comença i acaba al carrer dels marquesos de
Vilallonga- Des del vostre lloc i còmodament asseguts
podreu gaudir dels actes que es fan després del correfoc.

20è Concurs d’allioli
Inscripcions: us podeu inscriure abans de començar el concurs.
Bases:
- Elaboració: els participants hauran de fer l’allioli dalt l’entarimat de la plaça de Catalunya
- Temps: els concursants disposen d’un temps màxim de
30 minuts
- Utensilis: cada participant s’haurà de proveir d’un morter
i una mà de morter
- Ingredients: L’organització facilitarà els alls i un setrill
d’oli. Altres ingredients es deixen en consideració de cada
participant.
- Participació: Es pot participar individualment o per parelles.
Premis:
- Premi al millor allioli
- Premi al millor allioli amb altres ingredients
- Record de participació a tots els participants

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

Cabaret Elegance
Quatre artistes de circ amb una llarga trajectòria professional,
genuïns, intrèpids, elàstics, guapos i simpàtics, (adjectius que
ells mateixos s’han posat), porten a escena el luxe, el glamur i el
bon humor del seu CABARET ELEGANCE.
Si senyores i senyors, la companyia ELEGANTS presenten el
fabulós show, amb una escenografia original, una cuidada posada en escena i una successió de números de gran nivell, combinant diferents tècniques de circ com ara el trapezi, equilibris,
perxa xinesa, monocicle i malabars, i la comicitat com a llenguatge conductor, que culminarà amb el fantàstic número de trapezi triple! seducció 100% per a tots els gèneres i públics!
Divendres, 24, a 2/4 de 12 de la nit, a la plaça de Catalunya.
Després del sopar. No cal que despareu taula. Feu el ressopó i porteu cava... si voleu.

Diumenge,
19 de juliol
a les 7 de la tarda
a l’Aula de Cultura

especial festa major

INAUGURACIÓ

Dimarts,
21 de juliol
a 2/4 de 10 de la nit
a plaça de Catalunya

Toni Moog
La Glamour Band
Combinat explosiu de músics i actors que us transportaran a la
dècada del anys ’70, ’80 i ’90 amb les versions més glamuroses.
Contagien una gran dosi d’energia i bon humor amb elegància i
encant. Una onada de cançons apta per a tots els públics. Tot
això i molt més en una representació fresca, diferent, actual,
xocant, sorprenent, animada, divertida i per damunt de tot, molt
festiva. Per això amics i amigues, us convidem a submergir-vos
en el seu espectacle, on la vida és festa i la festa és bogeria glamurosa.
Dissabte, 25, a 2/4 de 12 de la nit, a la plaça de Catalunya.
El gran ball de Festa Major. (Si voleu també podeu portar
cava... i unes sabates que no us facin mal per ballar)

El millor de Toni Moog empaquetat i llest per fer-nos riure.
Amb un ritme desenfrenat,
Toni Moog desgrana en escenes les històries més divertides. Riure i més riure
amb els millors acudits i gags
de la seva extensa carrera.
Diumenge, 26, a 2/4 de 10
de la nit, a la plaça de
Catalunya. Entrada lliure.
El primer que arriba, primer que seu. Una Festa
Major amb final feliç!
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PERE MORERA

LA BOTIGA NOVA

Pintura decorativa
Pintura industrial
Façanes
Lacats
Vernissos

premsa, fotocòpies,
plastificacions i enquadernacions,
merceria, moda i complements

Taller: C. Indústria, 24
Polígon Industrial La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta
Domicili: C. de la Mercè, 47
08504 Sant Julià de Vilatorta
Telèfon 93 888 76 58
moreramir@yahoo.es

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

Jordi Fiter Vila
MUNTATGES PLADUR, SOSTRES i PARETS,
FALSOS SOSTRES, PARQUETS FLOTANTS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS i ACÚSTICS, TALLAFOCS,
PERSIANES, MOSQUITERES i TOLDOS...

e.mail: fitplac@hotmail.com
Tel. 677 90 06 21
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9
Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

A Sant Julià de Vilatorta
es gaudeix de l’energia
que millor s’adapta a tu
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diccionari de cases i carrers

El carrer dels Terrissers
Estret, només per a vianants i
a la part antiga del poble. El
carrer dels Terrissers porta un
nom que a cap de nosaltres
sona estrany, però per què?
Antigament era conegut com
el carrer Sant Jordi, però després d’anys de conviure amb
l’avinguda Sant Jordi, l’Ajuntament va optar per canviar-li
el nom, amb l’objectiu d’evitar
duplicitats. Va ser aleshores
quan va rebre l’apel·latiu “dels
Terrissers”. Una tria lògica si
tenim en compte el passat del
poble i el fet que en aquest
passatge també hi va treballar
un artesà, a can “Ricardu”.
La nomenclatura també
s’explica per la proximitat a
can Bufó, antigament un dels
centres més actius pel que fa
a producció de peces. Tampoc podem oblidar els escassos metres que separen
aquest carrer del de la Font,
on s’hi va concentrar l’activi-

tat del darrer terrissaire de
Sant Julià, Joan Capdevila.
En termes més simbòlics,
el carrer dels Terrissers també
al·ludeix a l’aigua necessària
per treballar el fang. Encara
que avui sembli increïble, els
artesans la recollien al parc de
les Set Fonts, just sota el passatge, i només gràcies a
aquesta aigua era possible
dotar de vida les peces.

L’art, a les arrels
La tradició terrissaire a Sant
Julià es pot resseguir des del
segle XV, quan els vilatortins
d’aquell temps anaven a vendre les seves peces a Vic,
Ripoll, Alp i Puigcerdà. Es
tractava sobretot d’olles per
fer escudella, tupins per
escalfar vi i vaixelles per a la
cuina o abeuradors pel bestiar. Dos-cents anys més tard,
aquesta activitat era la més
important del poble, motiu pel

qual era conegut com Sant
Julià de les olles. Estan documentades d’aleshores 32
cases de terrissaires i 27
forns. Qui treballava l’argila,
ho feia per ofici, per tradició i
per desig.
Aquesta fascinació es va
mantenir durant segles, a can
Tomàs de Plaça, a can Pere
Ros, a can Xec... i sobretot, a
ca la Llebre. Les peces i les
mans que les treballaven eren
essències venerables, quelcom que potser ens pot recordar el carrer dels Terrissers.
Meritxell Vilamala
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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.

Estiu alternatiu al Punt Jove
Aprofitant l’arribada del bon temps s’han plantejat diferents activitats i tallers des del punt
jove per a tot el col·lectiu juvenil del municipi.
Durant el juliol es preveu la realització de dos
tallers a la piscina (granizats i zumba) i la reedició de la Tupiporkada. Aquesta programació es
realitzarà amb la col·laboració dels joves.
Repetint l’èxit de l’any passat també es preveu
organitzar la festa de comiat de la temporada
de la piscina “Bye Bye summer”.

Activitat de teatre
Dos actors de la companyia Gallaret Teatre han
organitzat, amb la col·laboració de la regidoria
de joventut, un taller de teatre per a nens i
nenes de 8 a 12 anys del municipi. Aquesta
activitat gratuïta es realitza durant el juliol i conclou amb una petita mostra de teatre per als
pares i per a les mares i oberta a tothom. El
taller de teatre vol ser una eina d’iniciació a
aquesta disciplina a través del joc i de l’expressió corporal. Aprofitem per felicitar els impulsors d’aquesta iniciativa per la bona acollida
que ha tingut.

Sortida Jove a Aquabrava-Roses
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La sortida al parc aquàtic Aquabrava (Roses) és
un projecte impulsat pels serveis de joventut
del Bisaura-Orís i el d’Osona Centre de forma
conjunta. Per tant, hi participaran els següents
ajuntaments: Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes, Folgueroles, Vilanova de Sau, Tavèrnoles, Masies de Roda, Sant Pere de Torelló,
Sant Quirze de Besora, Vidrà, Santa. Maria de
Besora, Sora, Montesquiu i Orís .
Poden participar a aquesta sortida tots els
joves majors de 13 anys i el preu que cal abonar és el respectiu a l’entrada del parc aquàtic
que val 14€. Les despeses de transport van a
càrrec de l’ajuntament.
Amb aquesta sortida es preveu repetir l’èxit
de convocatòria que va tenir la sortida jove a
port aventura i oferir una activitat lúdica pels
joves del nostre territori.

Un any més es realitza el casal d’estiu municipal, ubicat a l’escola Bellpuig, destinat a tots
els nens i nenes de Sant Julià. És una oportunitat per compartir el temps lliure amb altres
nens i les nenes i aprofitar-lo al màxim fent tota
mena d’activitats. Es plantegen tallers, festivals, cuina, piscina, jocs, gimcanes, excursions, activitats educatives... i moltes coses
més! Aquest any el centre d’interès gira entorn
d’un viatge pel món de la Selva i s’hi han inscrit prop de seixanta infants. També s’ha pogut
comptar amb un sistema de beques per a les
famílies amb menys recursos del municipi. Des
de la regidoria de joventut aprofitem per agrair
la implicació de tot l’equip educatiu de monitors i la confiança dipositada al casal d’estiu
municipal per part dels pares i mares.

punt jove

Casal d’Estiu Municipal

Camp de Treball 2014
“Joves per Sant Julià”
Projecte d’aprenentatge i servei per a joves
L’experiència del camp de treball jove proporciona una sèrie d’aprenentatges i de vivències
als joves participants oferint, a la vegada, un
servei a la comunitat i a l’entorn del municipi de
Sant Julià de Vilatorta.
Durant 15 dies de juliol, els joves participants d’entre 12 a 16 anys desenvoluparan
tasques de conservació i d’arranjament a l’entorn del municipi i en equipaments i en espais
municipals, així com el coneixement del territori, tot gaudint d’activitats lúdiques i ambientals.
Els camps de treball permeten treballar per a
una ciutadania compromesa, on les persones
són capaces d’assumir reptes, treballar en
equip, reflexionar críticament i actuar en l’entorn, tot buscant, de manera altruista, una
repercussió positiva en la comunitat.
Aquesta activitat s’organitza des de la regidoria de joventut amb la Fundació Catalana de
l'Esplai. Aquest any, com a novetat, s’han
pogut oferir un sistema de beques des de l’ajuntament per a les famílies amb menys recursos.

Recordeu, joves!
El Punt Jove Tortí obre les portes de dilluns a
divendres de les 4 a les 8h del vespre. 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.
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SERRALLERIA TORRENTS
torrentsserralleria@hotmail.com
Carrer de la Indústria, 25
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 71 86

Centre Dental
Sant Julià
OFERTA ESPECIAL
20% DE DESCOMPTE EN
PRÒTESIS AMOBIBLES
Avinguda Montserrat, 31 baixos
Tel. 93 888 81 02
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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El 27 de setembre
Aquestes eleccions han de ser extraordinàries
precisament pel què votarem, que no serà una
o altra opció política, sinó la possibilitat d’esdevenir, finalment, independents i fer realitat
definitivament el nostre gran anhel nacional:
l’Estat propi.
Però, en aquest sentit, tothom, polítics, associacions i ciutadans, hem d’aconseguir que
aquestes properes eleccions siguin realment
plebiscitàries, que no esdevinguin novament
unes simples eleccions autonòmiques ordinàries
on votem un o altre partit polític, o una simple
opció de dretes o esquerres, sinó que el què
votem sigui si volem o no esdevenir el proper
Estat d’Europa, sigui l’inici del procés constituent que ens porti cap a la nova República
catalana.
I que siguin plebiscitàries o no, no dependrà
del nombre de candidatures sobiranistes que hi
concorrin, sinó que el seu programa electoral
contingui íntegrament els acords sobre el full de
ruta cap a la independència que van acordar les
principals forces polítiques i organitzacions
socials sobiranistes en la Taula de les forces polítiques i socials per a l’Estat propi el dia 13 de
març de 2015.
Hem d’evitar caure en els mateixos errors que
vam cometre després del 9N. Cal que ens assegurem que es compleixin els acords que les principals forces polítiques i socials sobiranistes van
arribar el dia 14 de gener amb l’objectiu de mantenir viu el procés sobiranista després del fracàs
de l’èxit del 9N, on van acordar la convocatòria
d’eleccions per al 27 de setembre amb candidatures diverses amb un punt programàtic comú i
l’establiment d’un full de ruta comú que havia de
servir com a base per al programa electoral per
als partits independentistes de cara a aquestes
eleccions.
Estem a menys de 90 dies i no ens podem
permetre més distraccions. Cal que anem per
feina i començar a treballar d’una vegada a
convèncer els indecisos que ens fan falta
perquè la victòria a favor de la independència
sigui clara i rotunda.
I aquí és on entra Vilatorta per la
Independència i tots vosaltres. En primer lloc,
cal que siguem capaços de convèncer als
indecisos, cosa que no ho farem dins l’àmbit
de la política nacional sinó a través del boca a
boca, en el dia a dia, que és on realment guanyarem aquesta batalla. Ens toca parlar, argumentar, transmetre il·lusió i convèncer a totes
aquelles persones que encara estan indecises

sobre la necessitat que suposa votar independència.
En segon lloc, cal novament mostrar que el
nostre poble està absolutament compromès amb
el procés sobiranista. Per un costat, hem de
tornar a omplir massivament els nostres balcons
d’estelades per mostrar a tothom que Sant Julià
de Vilatorta no només vol votar el 27S sinó que el
què vol votar és independència.

vilatorta per la independència

A les portes de la llibertat

L’11 de setembre
I, en tercer lloc, cal que el nostre poble torni a
mobilitzar-se massivament per anar a la gran
concentració de l’11S que es farà a Barcelona
i que organitzarà l’ANC, un acte que, a més,
enguany, representarà el punt de partida
d’aquestes transcendentals eleccions plebiscitàries del 27S.
Vilatorta per la Independència, com cada any,
tornarà a posar a disposició dels seus socis i
simpatitzants autocars per poder-nos desplaçar
conjuntament a la capital catalana. Entre tots
hem d’omplir l’avinguda Meridiana on traslladarem els 10 eixos de la futura República
Catalana: regeneració democràtica, oberta al
món, benestar i justícia social, innovació, sostenibilitat, equilibri territorial, solidaritat, igualtat,
educació i cultura i diversitat.
Per tant, doncs, hi ha molta feina a fer i, ara
sí, tots ens hem d’implicar a fons en aquest
esprint final no només per fer que les eleccions
del 27S siguin unes eleccions plebiscitàries,
sinó perquè les candidatures sobiranistes obtinguin la majoria de vots i escons i iniciem, per
fi, el procés constituent cap a la nova
República Catalana. Així, no dubteu i poseuvos en contacte amb nosaltres a través del
nostre correu electrònic:
Vilatorta@assemblea.cat per tal de donar-nos
un cop de mà i ajudar-nos perquè tot això sigui
possible.
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Terra de Tupinots

IV Encesa de les Set Fonts 2015
Amb la celebració de la quarta edició de l’Encesa de les
Set Fonts es pot dir que la
festa està ben consolidada i ja
es pot començar a considerar
com una tradició. A hores
d’ara, la trobaríem a faltar si
no la celebréssim. La nit,
doncs, del dissabte 27 de
juny, per quart any consecutiu, la màgia de la llum omplí
tots els racons del parc, gràcies a la participació activa de
més d’un miler d’assistents
que, candela en mà, encengueren, en un tres i no res, els
trenta-un mil llantions, prèviament preparats per una setantena de voluntaris.
S’ha de reconèixer que
l’experiència de les tres edicions precedents han servit
de molt per perfilar i millorar
l’edició d’enguany, reconvertint, sobretot, aquesta quarta
encesa en una festa de llum i
de música. En aquest sentit,
cal dir que se seguí el ritual
conegut dels portadors de la
llum amb les fogones de terrissa i foren de destacar els
set espais expressament dissenyats per a l’encesa:
1- La glorieta, amb penjolls de
llantions dins pots reciclats de
iogurt.
2- La font del peix, amb una
representació del mateix baix
relleu de la font.
3- La taula rodona, amb un
mandala fet amb llantions de
color.
4- El monument a Pallàs, amb
una reproducció amb llantions
de la clau de sol del programa.
5- El baixant d’aigua al llac,
amb llantions navegant sobre
flors reciclades d’ampolles de
plàstic aparcades al llac.
6- El frontal de les Set Fonts,
amb motius decoratius, com
en tota la resta del parc, esca-

les d’accés incloses, i
7- Tot al voltant de l’escenari
principal que presidia, commemorant el 425è aniversari
de les Caramelles del Roser,
amb la forja expressament
treballada per Climent Villegas
i convertida en suport de focs
d’artifici. I tot plegat, amb l’acompanyament d’una selecta
música ambiental, escollida
per Xavi Pona. Déu n’hi do del
partit que se n’ha tret comptant amb els pocs recursos de
què es disposa.
Una vegada més em pregunto quin és el secret de l’èxit d’aquesta festa que aplega
gent de totes les edats i condició. A part del fet psicoantropològic pel que els
humans ens sentim atrets pel
foc des dels nostres orígens
més remots, la resposta més
clara és la participació activa

personal de tots i cadascun
dels assistents. Tothom s’implica en l’encesa dels llantions
fins al punt que s’arriba a la
rivalitat. També es deu a la
col·laboració, generosa i
desinteressada, d’un munt de
voluntaris per fer la parada
prèvia dels llantions i, sobretot, pel treball conscienciat de
l’equip de Terra de Tupinots
que, any rere any, manté viva
la flama -mai tan ben dit- d’aquesta festa nostrada i, en
especial, de la Maria Teresa
Riera i d’en Julià Casacuberta
pel que fa a l’aspecte artístic i
d’en Cinto Riba pel que fa a
l’aspecte logístic, tots ells
encapçalats per en Lluís
Vilalta. És per tot plegat que
ens ho hem d’agrair mútuament i ens n’hem de felicitar.
Fem festa! Fem llum! Fem
poble!
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Post-data, amb emoció

Petita meravella

No em puc estar de dir que, just quan vaig decidir
retirar-me de la festa, amb gran sorpresa, vaig
topar-me amb una cuca de llum al peu d’una pilona
de pedra d’en Pallàs. Com és sabut, aquests insectes surten per Sant Joan i fan, senzillament, els que
els pertoca com espècie: enllumenar-se. I quina
meravella enmig de tanta lluminària!
Així, doncs, aquesta quarta Encesa de les Set
Fonts ha consistit a fer llum a través de trenta-un mil
llantions més una cuca de llum, com a mínim. El
poema que he escrit en deixa constància i us l’ofereixo de cor.

(IV Encesa de les Set Fonts)
Als meus convilatans
Aquesta nit, al parc de les Set Fonts,
enmig del brogit lúdic de la gent
amb motiu de la màgia de l’encesa,
he fruït d’una minsa meravella.
Al peu d’una pilona d’en Pallàs,
una cuca de llum, vorana al parc,
lluïa, amb una diàfana claror,
entre els milers de llantions encesos.
La seva llum discreta iridiscent
ha captivat el meu esguard, corprès
en contemplar la força del prodigi.
Quina lliçó tan gran m’ha dat l’insecte:
propers a Sant Joan, com cada anyada,
ha complert la comesa assenyalada.
Francesc Orenes 28 de juny de 2015
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Casal d’avis Font Noguera
Festa del Soci
El dia 17 de maig, vam
celebrar, un any més, la
festa del Soci. Aquest any
vàrem homenatjar com a
soci més gran en Dante
Miravet i com ha sòcia mes
gran l’ Estrella García; i com
sempre, també vam fer
entrega dels diplomes que
concedeix la Generalitat als
socis que aquest any compleixen els 80 anys.
La festa va ser molt
maca; hi van participar 110
persones, entre socis i no
socis. També vam tenir la
satisfacció de comptar
amb la companyia de l'alcalde Joan Carles Rodríguez i la regidora de Benestar Social i Salut, Trini
Subirana acompanyats de
les seves respectives parelles, així com de mossèn
Jaume Reixach que al matí,
a la missa de les 12 també
va homenatjar a tots els
socis respectius i els que
ja no estan entre nosaltres.
El dinar va ser molt bo i
després de l’entrega de les
plaques commemoratives i
els diplomes corresponents
vam tenir el plaer d'escoltar
el conegut cantant Guillem
Roma, de Manlleu, acompanyat per Coloma Bertran
en el violí i en Guillem Plana
a la guitarra; ens van oferir
un recital de les seves cançons i algunes versions de
ranxeres i tangos. En Guillem Roma, a banda de la
seva veu, senzillesa i simpatia, ens va sorprendre a
tots amb la seva habilitat
per fer els sons de trompeta sense aquest instrument.
Va venir acompanyat pels
seus avis i l'avi també ens
va oferir un recital de poemes i acudits que ens van
fer riure a tots.

Taller d'informàtica
El 13 de febrer vam començar aquest taller. Ens hem anat trobant
tots els divendres de 6 a 7 de la tarda i el dia 29 de maig vam tancar aquesta temporada. Hem après moltes coses amb en Toni
Bosch. Entre altres: crear i eliminar fitxers; copiar i enganxar;
entendre el funcionament d'internet; adjuntar arxius al correu; crear
grups; baixar documents i saber-los arxivar al seu lloc; posar la nostra signatura rubricada al correu de forma automàtica; treballar amb
dues pantalles alhora; capturar pantalles; treballar amb el programa
«Picassa» per organitzar les fotografies i fer algun retoc, entendre la
necessitat de fer còpies de seguretat i com fer-ho... i sobretot a perdre la por de remenar l'ordinador.
Li estem molt agraïts per tot el temps, esforç i paciència que ens
ha dedicat. Gràcies Toni!
Si hi ha prou gent interessada a fer aquest taller, en Toni s'ofereix a
tornar-hi, sempre i quan hi hagi el compromís d'assistir-hi fins que
s'acabi. Si això us interessa, heu de saber que vosaltres haureu de
portar el vostre ordinador portàtil i a partir d'aquí només heu de
passar pel Casal i dir-nos-ho.

El dia 9 de Juny vam acabar les trobades d'aquesta temporada; farem vacances. Des que vam començar el setembre del
2014 hem crescut en el
nombre de participants i
hem llegit i comentat 9 llibres (1 per mes). Ha estat
divertit, interessant, ens
ha ajuda't a analitzar millor la lectura, a conèixer
altres persones i potser,
també, a nosaltres mateixes....en fi, ens ha agrada't i hi tornarem! I ho
farem el dia 15 de setembre que és un dimarts, de
6 a 7, com ja fèiem.
Si voleu compartir
aquesta activitat amb nosaltres, sereu molt benvinguts/des. Només us
heu de posar en contacte
amb el bibliobús, amb la
Junta del Casal o amb
algú que ja hi participi. I si
només teniu curiositat per
veure com funciona, també podeu venir a veure-ho.

Taller d'escacs
El vam començar el dia
27 de gener i vam acabar
el 31 de març. En Lluis
Alsina va començar ensenyant-nos els diferents
moviments de les figures;
estratègies per acorralar
el rei quan en tens poques; apertures; jugades
amb nom propi, com el
mat del pastor... i també
ens va plantejar diverses
situacions en què s'havia
de resoldre l'escac en un
nombre determinat de
moviments... Va ser amè i
divertit. Gràcies Lluís!
Si algú està interessat
a aprendre aquest joc o a
ampliar els seus coneixements, es pot posar en
contacte amb la Junta
del Casal.
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Club de lectura

Colla Gegantera

Hola a tots i a totes
Amb l’arribada del bon temps ja estem en plena activitat, visitant
diferents pobles de les nostres contrades. Uns de petits, els altres
grans, alguns de planers i altres amb uns carrers ben costeruts, però a
tot arreu ens ho passem d’allò més bé, fins i tot ens hem quedat a fer
un picnic després de la cercavila.
També estem preparant la nostra trobada, que com cada any serà
el diumenge de la Festa Major. Com l’any passat, a part de la cercavila farem una gimcana gegantera, va ser molt divertida, us hi esperem a
tots!
Us volem recordar que també esteu convidats a acompanyar-nos a
les sortides, ja veureu que bé ens ho passem!
Aquí us deixem el calendari:
05/07/2015 Sant Llorenç de Morunys – Guixers
18/07/2015 Tavertet
26/07/2015 Sant Julià de Vilatorta
16/08/2015 Borredà i Vilalleons
22/08/2015 Santa Maria d’Oló
29/08/2015 Sant Bartomeu del Grau
05/09/2015 Santa Coloma de Gramenet
13/09/2015 Folgueroles
20/09/2015 Terrassa Ciutat Gegantera
27/09/2015 Taradell
Tots i totes hi sereu benvinguts.
Bona Festa Major!
La Colla Gegantera
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Agrupació Sardanista
Aplec de Puig-l’agulla
Aquest any vam celebrar el XXXIè
Aplec de Puig-l’agulla. Al matí
mossèn Jaume va oficiar la missa
cantada per la Coral Cants i Rialles
i seguidament, la Cobla Baix
Llobregat va anar interpretant les
sardanes previstes amb l’assistència d’un centenar de persones. A
la tarda dues-centes persones van
gaudir de les sardanes interpretades per la mateixa cobla. A la mitja
part vam aprofitar per fer les rifes
tradicionals de pernils, ous i cava.
Des d’aquestes línies volem donar
les gràcies a tots els balladors que,
tant al matí com a la tarda, van
assistir-hi.

Concurs de colles
improvisades
Aquest any hem viscut una novetat important. El 15 de març, a la
darrera audició d’hivern feta al
pavelló, vam celebrar el tradicional
concurs de colles improvisades
que ha arribat a la seva 31ena edició. Amb la Cobla la Flama de
Farners i gairebé 250 persones
vam batre el rècord de participació
amb 10 colles i una fora de concurs, molt lluny de les 4 ó 5 que i
participaven a la plaça en la darrera audició de l’estiu. Vist l’èxit
assolit, de ben segur que repetirem l’experiència de fer aquest
esdeveniment al pavelló municipal.

Programació de les audicions d’estiu
DIA
Ds 18 juliol
Ds 25 juliol
Ds 1 agost
Ds 8 agost
Ds 15 agost
Ds 22 agost

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

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

COBLA
La Flama Farners
Rosaleda
Sabadell
Lluïsos
Jovenívola d’Agra.
Baix Llobregat

Audició-Castanyada
al Pavelló

Curiositats del món sardanista

Aquest any la castanyada sardanista que habitualment fem al
pavelló, serà el dia 8 de novembre.
farem una gran castanyada popular, oberta a tothom i totalment
gratuïta. Aquesta es possiblement
la castanyada sardanista més gran
d’Osona, 60 quilos de castanyes i
25 litres de vi bo, ens avalen. Hi
participarà la Cobla Ciutat de
Girona.
Us hi esperem!

S’atribueix al compositor Antoni Agramont de Castelló d’Empúries
el fet de ser el primer autor d’aquest tipus de sardana.
Són sardanes compostes de forma enrevessada per a
desorientar els balladors, normalment el començament i el
final dels curts i dels llargs són semblants o idèntics. És
normal trobar una d’aquestes sardanes en el concursos de
colles sardanistes on els dansaires no només han d’encertar el tiratge (compassos de curts i de llargs) sinó que han
d’acabar de ballar cap al costat esquerre i exactament
quan la cobla que l’interpreta deixa de tocar, si volen guanyar el premi que hi sol haver.

La Sardana Revessa
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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

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

Carrer de Núria, 12 Tel. 93 888 77 51
SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

BAR - RESTAURANT

ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

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

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

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

www: info@savvilaro.com

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES
SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT
DE PROJECTES i PROTOTIPUS
ACABATS EN PINTURA EPOXI

Societat Ocellaire

Una trucada per en Kebba

156 anys del Concurs d’Ocells

- Hola Kebba, com va tot per Sant
Julià? Com estan les meves nebodes?
- Hola Jara. Les nenes molt bé, creixent i el poble de Festa Major.
- Ah! Aquella festa on serviu domoda
i altres menjars del món?
- Sí! L’arròs amb salsa de cacauets
té molt èxit. Esperem que aquest any
també vingui molta gent als tastets. I
aquí per Jali com van els projectes
d’Abaraka Bake?
- Aquí tenim moltes novetats. Parlant
de domoda, a l’escola, ja en podran
cuinar perquè ja s’ha acabat de construir la cuina.
- Perfecte. I les dones del poble com
estan?
- Molt contentes i molt agraïdes. El
centre per elaborar bàtiks és fantàstic
i ja tenen ganes de saber-ne més.
- Els tornarem a fer un altre curs perquè cada vegada facin vestits més
macos.
- Això estaria molt bé. En fi Kebba
me’n vaig que encara tinc una mica
de feina. Records als vilatortins.
- Molt bé Jara que vagi bé i records
a tots els Jalinkas.

El 7 de juny passat es va fer el 156è Concurs Ocellaire
de Sant Julià de Vilatorta. El certamen va reunir 416
ocells cantaires al passeig mossèn Cinto Verdaguer. De
les quatre espècies que determina aquest tipus de competició s’hi van presentar 83 pinsans, 88 passerells, 98
verdums i 147 caderneres.

Tota la informació de l’associació es
pot trobar al blog:
http://abarakabake.blogspot.com.es/
Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta
Jali abarakabake@gmail.com
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Abaraka bake

La classificació va ser la següent:
Pinsans
1r. 336 redoblades. Moha –la Guixa2n. 257 redoblades. Morales –Sant Hilari3r. 230 redoblades. Pujol –TonaPasserells
1r. 64 senyals. Jesús Garcia –La Guixa2n. 49 senyals. Martínez –Llinars3r. 46 senyals. Ruiz –La GuixaVerdums
1r. 240 senyals. Perez –Canovelles2n. 182 senyals. Velasco –Canovelles3r. 164 senyals. Baena –CanovellesCaderneres
1r. 52 senyals. Velasco –Canovelles2n. 37 senyals. Sánchez –La Guixa3r. 36 senyals. Trigo –La Guixa
L’ocell mes abundant i més cantador del país és el
pinsà, que en un concurs pot arribar a fer 500 refilades
o redoblades en deu minuts. Un exemplar de qualsevol
de les quatre espècies acostuma a viure una dotzena
d’anys, tot i que s’han donat casos d’exemplars que han
arribat als setze. L’hàbitat natural dels pinsans són les
rouredes. Les caderneres i verdums proliferen a les planes, mentre que els passerells ho fan a la muntanya.
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L’ESCUT
Montaditos
Ibèrics
Tapes
Canapés

OBRA NOVA I REFORMES
www.amblas2006.com
619 28 07 14 - 650 41 75 39
08504 Sant Julià de Vilatorta

C. Núria, 10
Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.com

PROPERA OBERTURA

Cursos anglès nens, adolescents i adults.
Preparació exàmens Cambridge First
Certificate & Advanced.
Estades acompanyades a Anglaterra a l’estiu.
Plaça de l’Era, 3 Folgueroles
93 812 27 03
info@englishlinks.es
www.englishlinks.es
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De Nadal fins ara, les nostres
patinadores han assistit a uns
quants festivals i competicions:
El 31 de gener el grup de
les mitjanes: De fulla en flla
van participar al Festival del
Club Patí Vic.
Al febrer vam assistir a la
Segona Fase del Trofeu la
Plana a Gurb, amb el grup de
les grans, era una competició
individual, i dues de les nostres patinadores; l’Emma Rubio i la Laia Tort van quedar
classificades, entre les 10 primeres, per passar a la final.
El dia de la final, van obtenir
una cinquena i sisena posició, respectivament.
El dia 28 de febrer vam
assistir al Festival del Club
Patí Voltregà amb el grup de
les mitjanes de fulla en fulla.
El dia 21 de març les nostres patinadores més petites,
varen participar al XV Festival
del Mercat del Ram, organitzat pel Consell Esportiu d'Osona a Vic, hi portaven el ball,
Primavera.
El dia 25 d’abril el grup de
les mitjanes i de les grans van
assistir al festival de Gurb, les
mitjanes hi van portar el ball
de Fulla en fulla i les grans
van presentar el seu ball de
xou, Juguem?
El dia 26 d’abril el grup de
les mitjanes va participar a les
proves individuals organitzades pel Consell Esportiu d’Osona, en ser totes categoria
prebenjamí no hi havia classificació.
El dia 17 de maig es realitzà la trobada Minipati, és una
trobada d’individual organitzada pel Consell Esportiu del
Ripollès. S’obre a totes aquelles patinadores més petites i
que s’estan iniciant al món
del patinatge. Les nostres
patinadores més petites no hi
podien faltar i van assistir-hi i
ho van fer fantàstic. També hi

van participar algunes nenes
de les mitjanes en la categoría
Benjamí, la nostra patinadora
Paula Corrons va ser classificada.
Finalment, ens queda convidar-vos al 4rt Festival del
Club Patinatge Sant Julià de
Vilatorta, el pròxim dissabte
11 de juliol a les 18h de la
tarda, al Pavelló Esportiu de

esports

Club de Patinatge Artístic

Sant Julià de Vilatorta. Us hi
esperem, no us ho podeu perdre!
També, aprofitem per
recordar-vos la nostra adreça
del blog. Allà trobareu totes
les fotos, les activitats i les trobades que han realitzat durant
l’any les nostres patinadores.
http://cpasantjuliadevilatorta.blogspot.com.es/.
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CF Sant Julià temporada 2014/15

El Pre-benjamí campió de lliga
La temporada 2014/2015 ha
estat molt bona a nivell de
resultats pels equips del CF
Sant Julià. La feina feta als
entrenaments, ha donat fruit i
s’ha reflectit en el paper que
els nostres equips han fet a les
competicions de les diferents
categories.
Els equips sènior masculins
s’han mantingut a la part alta
de la taula classificatòria
durant tota la temporada. Tots
dos han rendit a un gran nivell
i ens han permès viure grans
tardes de futbol al Municipal.
El Quarta Catalana A ha
acabat la lliga en la 4a posició
i ha tingut opcions fins al darrer moment de classificar-se
per jugar la promoció d’ascens, un ascens que hauria de

ser l’objectiu de cara a la propera temporada vist el paper
que l’equip ha fet durant la
present.
En un altre sentit, el Quarta
Catalana B s’ha enfilat fins la
3a posició al final del campionat, posant de manifest el bon
moment de forma d’aquest
equip que, ja l’any passat, va
disputar la promoció d’ascens
si bé no el va poder aconseguir.
El Sènior Femení de 1a
Divisió, per la seva banda, ha
aconseguit mantenir la categoria a l’últim sospir una temporada més. Després d’una
temporada difícil, les vilatortines han vist recompensat el
seu esforç i les seves ganes
amb la permanència.

Destacar també que el
Juvenil A ha ocupat el 12è lloc
del grup 8 de la Primera
Divisió, conservant, d’aquesta
manera la categoria aconseguida la temporada passada
després de la seva victòria al
campionat de lliga. També ha
fet una bona campanya el
Juvenil B que ha ocupat l’11
posició del grup 18 de la
Segona Divisió.
Pel que fa el futbol formatiu, ens fa especial il·lusió el
fet que, tant el Pre-Benjamí
com l’Aleví A, s’hagin proclamat campions de lliga de les
seves respectives categories.
Pel que fa a la victòria de
l’Aleví, destacar el fet que s’ha
aconseguit amb la col·laboració inestimable de nombrosos
jugadors de l’Aleví B, equip
que ha tingut una temporada
més difícil a nivell esportiu.
Aquests resultats però, demostren que la feina feta pels
entrenadors i coordinadors
del futbol base les darreres
temporades ens està posant
en bon camí.
Pel que fa al Cadet i a
l’Infantil i el Benjamí, aquesta
ha estat una temporada de
traspàs. Tots tres equips s’han
mantingut de forma còmoda a
la part mitja de la taula durant
tota la lliga i han ofert moments de bon futbol a pares i
aficionats.

Recordem en Dani
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Als clubs petits com el nostre, tothom és necessari. Hi ha persones però, que amb el pas dels anys, esdevenen imprescindibles.
Persones sense la feina de les quals, el dia a dia no seria possible.
Persones que amb el seu treball han fet que generacions i generacions de nens i joves poguessin practicar aquest esport que tant
ens agrada.
El 17 de juny passat , ens va deixar en Dani Fernández. Sí, en
Dani del Bar del camp, en Dani del futbol, en Dani del Sant Julià.
Una persona implicada fins a l’últim moment en la marxa del club,
una persona sense la qual, anar al camp els dies d’entrenament o
de partit, ja no serà el mateix.
Amb aquestes línies, els Jugadors i els seus familiars, els entrenadors i els directius del CF Sant Julià volem expressar el nostre
més sentit condol a la seva familia i amics per aquesta pèrdua.

Aquest era el primer any, després de deu temporades, que no
entrenava cap equip del club. Encara no havia anat al camp de
futbol, però no podia faltar a la cita. Era el dia assenyalat. L’Aleví
A del CF Sant Julià es jugava el títol de lliga davant la UE Tona
D. Si guanyava el partit, aixecaria la copa de campions. La trajectòria era impecable amb vint-i-dues victòries, dos empats i
una sola derrota contra el segon classificat, el Moià B. A més,
era el conjunt que encaixava menys gols, amb un rècord d’imbatibilitat de 529 minuts, i el segon màxim golejador del grup 15.
Des del primer minut , els petits grans futbolistes van sortir concentrats i van gaudir fent allò que més els agrada: jugar
a futbol. Tres gols, victòria i títol. Per fi, la recompensa a tot
un treball d’anys havia arribat. S’ho mereixien. Al final del partit, cares de felicitat dels jugadors, abraçades dels entrenadors, aficionats saltant a la gespa... Una fotografia que em va
emocionar i em va portar molts records....
De molts dels components de la plantilla campiona, he vist el
seu creixement tant a nivell humà com futbolísitic. No aixecaven
un pam de terra quan van començar a xutar una pilota, però
s’han fet grans, molts grans. En Jordi, un porter, amb unes qualitats innates, jugava de davanter; l’Aina, una defensa amb un
rendiment creixent, és un mur infranquejable pels adversaris; en
Gabriel que creia que el més important era fer gols, s’ha reconvertit en el líder de la defensa (encara recordo quan em va demanar ocupar aquesta posició, quanta raó tenies! ); en Roger, el
director que s’encarrega que l’orquestra soni a la perfecció;
l’Isaac, un pèl roig veloç que fa trontollar les defenses rivals o
l’Albert, un autèntic pulmó que no es cansa mai de córrer la
banda amunt i avall. No em vull oblidar tampoc del reforç d’en
Pau, que aporta sempre una gran dosi d’esforç.
Amb en Roger, l’Isaac o l’Albert vam viure bones temporades
com la tercera posició de prebenjamins, en realitat segons si el
Consell Esportiu hagués fet el que li tocava. També vam viure
etapes difícils com el segon any de benjamins amb en Jordi,
l’Aina, en Gabriel o en Pau, que van competir en la categoria d’alevins quan per edat no els tocava. Van complir amb una nota
alta contra nens d’un o dos anys més grans que ells, però els
resultats no van acompanyar.
És una satisfacció personal veure com enguany aquests
petits grans futbolistes han quedat primers. És un orgull haver
contribuït, amb el meu granet de sorra, en la seva formació
esportiva i personal. Al llarg dels darrers sis cursos al seu costat
he viscut mil i una històries amb ells que mai oblidaré. Es mereixien aquest premi. S’ho mereixien. Moltes felicitats campions!
Jordi Saborit

El pavelló
acull la
Jornada de
Tecnificació de
les Seleccions
Catalanes de
Futbol Sala
El 10 de maig passat es va fer
una jornada de tecnificació amb
tècnics de les seleccions catalanes de futbol sala, els quals han
format a jugadors de Sant Julià
de Vilatorta. L'Ajuntament de
Sant Julià va posar el pavelló
municipal a disposició de la
Lliga Catalana de Futbol Sala de
la Federació Catalana de Futbol.
Durant la jornada es va fer
una sessió tècnica amb jugadors i jugadores del poble, d'entre 6 i 14 anys. El secretari tècnic de les seleccions catalanes,
Jordi Gay; el seleccionador aleví
i infantil, Jesús Esteban i el
seleccionador sub 17 i sub 21
femení, Víctor Delgado van ser
els tècnics encarregats d'impartir aquesta jornada de tecnificació. A migdia hi va haver les sessions d'entrenament de les
seleccions catalanes de futbol
sala. Les seleccions infantil i
sub17 femenina van realitzar
una jornada de convivència
amb xerrades tècniques i amb
entrenaments personalitzats. A
més, la selecció catalana prebenjamí i base femení de futbol
sala van aprofitar per realitzar
una sessió d'entrenament d'una
hora i mitja de durada.
Finalment, la selecció catalana infantil de futbol sala va
realitzar un partit amistós contra
el FS Ripollet, de la categoria
cadet, com a sessió preparatòria pel Campionat d'Espanya de
Seleccions Territorials de Futbol
Sala que es van disputar la setmana següent.
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S’ho mereixen
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‘Onze Metres’, una revista digital de futbol osonenc
‘Onze Metres’ és una revista
bimensual i digital de futbol
base i territorial de la comarca
d’Osona. Actualment hi ha
quatre persones que ens dediquem al mitjà: Guillem Sánchez, Laura Alberch, Jordi Saborit i Aitor Fuentes. Fins a mitjans de juliol, ja hem publicat
sis números, que es poden
consultar i estan a la vostra
disposició a la nostra pàgina
web: www.onzemetres.cat. A
més, cada divendres també
publiquem les notícies més
destacades de la setmana del
futbol a la comarca.
La revista està elaborada
tenint sempre present a qui ens
estem dirigint i quines necessitats informatives li cobrim amb
la nostra feina i dedicació absoluta cap al món del futbol,
una cobertura que, fins ara, no
existia a la comarca més enllà
dels mitjans de comunicació
tradicionals que no poden
abastar el total de temes interessants que sorgeixen al voltant dels clubs de futbol d’Osona, els seus jugadors i les
seves institucions.
Els continguts es divideixen
en dos blocs. En el primer hi ha
les imatges més destacades
del mes, l’editorial, un reportatge en detall, l’anàlisi dels equips osonencs, més de Tercera Divisió i Primera Catalana
(el Manlleu i el Vic, en el cas de
la temporada 2014/15) sense
oblidar-nos dels clubs de Segona, Tercera i Quarta Catalana, el futbol femení i de base
i, per últim, l’entrevista en profunditat a un personatge relacionat amb el món del futbol a
Osona.
A la segona part hi trobareu
diferents seccions: el món dels
àrbitres amb un article de collaboració de Josep Tió (del
Comitè Tècnic d’Àrbitres de la
Federació Catalana de Futbol) i
el qüestionari a un àrbitre de la
comarca, la salut especialitza-

da en els aspectes físics o psicològics elaborada per professionals del sector, la visita a un
equip de fora de la comarca, la
història d’un conjunt osonenc,
la visita fotogràfica a les instal·lacions d’un club, una secció que tracta un tema vinculat
amb el futbol que no s’ha pogut
tractar en cap altra part de la
revista, una part d’opinió que
consta d’articles de col·laboració de periodistes com Guillem
Freixa (L’Esportiu) o Laura Brugués (TV3), les efemèrides del
mes i l’acudit del dibuixant Toni
Ortiz.
Els mesos de feina no ens
els treu ningú, però el nostre
objectiu és mirar cap endavant
i, a poc a poc, guanyar estabilitat, capacitat de cobrir l’actualitat i la resposta per part del
públic, sense el qual la revista
no tindria cap mena de sentit.

Com a empresa o negoci us
podeu anunciar a ‘Onze Metres’ (de cara a la temporada
2015/16) i contribuir econòmicament al projecte per donar
suport a la cobertura i al desenvolupament del futbol base i
territorial de la comarca d’Osona. Pròximament, els particulars també podreu fer les
vostres aportacions. Podeu
contactar amb nosaltres revistaonzemetres@gmail.com o a
les xarxes socials de Facebook
i Twitter (@onzemetres).
Esperem que ‘Onze Metres’
us agradi i us apassioni tant
com a nosaltres i que la relació
amb els clubs, jugadors i lectors sigui el més llarga, honesta, independent, professional i
periodística que puguem imaginar.
Jordi Saborit

El Torneig de Bàsquet
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Associació de Bàsquet de Sant Julià
S’acosta el proper Torneig de
Bàsquet de Sant Julià.
Enguany, del 4 al 6 de
setembre de 2015. La inscripció ja és oberta, teniu temps
fins el 25 de juliol.
Com passa cada any, el
31è Torneig BBVA de Bàsquet tindrà importants novetats.Continuarem ampliant el
vessant social. Per tercer any
farem l’activitat “Fes la teva
cistella” pel recapte solidari
d’aliments. Els millors partits
del Torneig, amb equips ACB,
tindran entrada gratuïta, amb
l’única condició de portar algun aliment. I qui no porti cap
aliment, pagarà una entrada
simbòlica, aquests diners
seran per a la Marató de TV3.
Una altra novetat important serà que tothom podrà
veure en directe les principals
activitats que tinguin lloc al
pavelló de Sant Julià. Pasión
Media Comunicación ho
retransmetrà per Streaming i
des de tot arreu es podrà
veure el Torneig de Bàsquet
més gran d’Europa.
Tenim quasi confirmada la
presencia d’equips universitaris americans NCAA i d’equips d’elit europeus (d’Alemanya, Anglaterra i Irlanda).
També tindrem equips ACB,
LEB, júniors i cadets preferents, Clínic per entrenadors,
Taula rodona Medicina i Bàsquet, concursos de triples i
esmaixades, etc.
I, a part del bàsquet, les
clàssiques activitats paral·leles: inflables, gimcana,
globus captiu, trenet, karaoke
i moltes més.
No us ho perdeu. Us hi
esperem!
Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig
BBVA de Bàsquet
de Sant Julià de Vilatorta
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CE Vilatorta, Bàsquet amb continuïtat
15 anys ens avalen!

La temporada 2014/15, ha
estat difícil tant a nivell esportiu com econòmic, però això
ens esperona i ens dóna força
per preparar amb molta il·lusió
la propera temporada que iniciarem al setembre i que vindrà carregada de canvis, el primer a la junta, amb la incorporació de noves cares, seguit de
la reestructuració de l’equip
tècnic, també es potenciarà la
incorporació de nous socis i es
treballarà per aconseguir
patrocinadors. Però el més
important, ens bolcarem en
l’escola de bàsquet que és,

sense cap mena de dubte, el
futur del club.
Volem que tots a Sant Julià i
Vilalleons puguin gaudir del
bàsquet i que els nostres joves,
nens i nenes que el vulguin
practicar, ho facin a casa, tal i
com s’està fent des de fa 15
anys.
Programarem tot un seguit
d’activitats obertes a tothom
durant la temporada, a banda
dels partits setmanals:
Participació a la Fira d’entitats
Acte de presentació dels equips.
Trobades amb escoles de bàsquet.
Campus de bàsquet per set-

mana Santa i a l’estiu.
Festa de cloenda de temporada
Torneig “Benvingut estiu”
Participació a la Festa Major de
Sant Julià.
Per això us animem a afegirvos a aquesta gran família i
practicar aquest esport tan
apassionant i estimat per tots
els que formem part del Club
Esportiu Vilatorta.
Creix amb nosaltres; sumar
sempre és positiu!
C.E. Vilatorta
La Junta

Carles Blasi, campió d’Espanya de tir amb arc
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El vilatortí Carles Blasi va quedar campió d'Espanya de tir
amb arc en la modalitat de IFAA de bosc 3 D long bow (arc
llarg) el passat mes de juny, al campionat celebrat a Llívia.
La modalitat de bosc està molt estesa, però és poc coneguda pel públic. Aquesta modalitat es practica a l'aire lliure, sobretot en boscos, i es dispara contra dianes que
representen animals que poden tenir el format de 2D (dianes amb figures planes, dues dimensions) o de 3D (dianes
fetes de material sintètic a mida real en tres dimensions
que representen els animals). Tant en 3D com en 2D les
distàncies de tir són desconegudes pels competidors. La
varietat de possibles tirs és molt alta comparada amb l'olímpic (que sempre és des d'una distància coneguda i en
pla); aquí influeix el terreny amb els seus desnivells, la climatologia (calor, fred, vent, reflexos de la llum o fins i tot
pluja), el tipus de bosc (molt dens, molt obert, etc.).
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Actualitat Club Ciclista Calma

11a BTT Les Guilleries
El passat 24 de maig vam organitzar la 11a BTT Les Guilleries
que com indica el seu nom va transcórrer pels paratges d’aquestes Guilleries que tenim tan a prop. Val a dir que mirat des
de fora potser no es veu la feina que porta organitzar un esdeveniment esportiu com aquest, només cal que pensem en els 52
km del recorregut llarg, buscar les pistes, els corriols i que tot
tingui continuïtat, té un gran mèrit que només se’l poden emportar algunes persones i la principal en Toni Pérez, sempre incansable i el fet que la seva afició per la bici ho aguanta tot.
Pel que fa a la participació es va arribar als 217 participants,
una xifra una mica inferior que en altres edicions. No sabem fins
a quin punt les eleccions municipals van influir en la participació
però és un fet que no s’havia donat els altres anys.
El desenvolupament de la marxa es va fer amb tota normalitat, el bon temps va acompanyar durant tot el dia i no hi va
haver cap incidència remarcable ni accident entre els participants.
La pregunta que ens fem cada any és d’on vénen els ciclistes i què els atreu d’aquesta marxa. La primera part la podem
veure en el quadre adjunt on detallem l’origen per comarques i
la segona la podem contestar pels comentaris que sentim i que
ens envien i no són altres que la bona organització i l’entorn per
on passa.

Participació en la Festa Major
El Club també participa en els actes de la Festa Major, organitzarem una marxa en BTT pels voltants del poble, seguirem una
part de la Ruta dels Molins i del Camp d’aviació. Un recorregut
apte per a totes les edats només falta saber anar en bici, no hi
ha trialeres ni complicacions.
La sortida a les 18:30 al parc de Les Set Fonts i l’arribada en
el mateix lloc, on els participants tindran a punt beguda ben fresca i alguna cosa més per picar.
No cal fer inscripcions prèvies, no hi ha limitació en la participació, quants més siguem més pedalarem.

Canvis en la
Junta del Club
Ara fa quatre anys que es va
formar la junta actual i toca
renovació. Com que estem en
ple estiu i costaria trobar
dates, ens proposem que
durant el setembre es convoqui una assemblea dels socis
per consensuar i aprovar la
nova junta.
Des d’aquí volem encoratjar al sector més jove per tal
que facin un pas endavant i
ajudin a donar continuïtat al
club.

Dades del club
Cada any a finals de desembre i fins febrer-març obrim el
període de sol·licitud de llicències i al mateix temps es
paga la quota de soci. En el
quadre adjunt es mostren el
nombre de socis dels darrers
4 anys.
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PINTOR

FRANKFURT
SANT JULIÀ

Aplicació de tot tipus
de productes decoratius
visiteu

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

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

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

PORC NATURAL!
Engreixat a la nostra granja amb
pinso natural i sense antibiòtic
Criança i elaboració pròpia
– porc, vedella, xai, cabrit, pollastre, conill…
– embotits, curats i cuits de tot tipus
– preparats càrnics a punt de coure
– plats preparats
– congelats…

68

Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92

L’escola Bellpuig homenatja
a Maria Carme Vilamala,
mestra que es jubila aquest curs
El 19 de juny passat, tot l’alumnat i el personal docent de l’Escola
Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta, juntament amb l’alcalde Joan
Carles Rodríguez i la regidora Cristina Suñén, es van reunir al pati
de l'escola per tal d’homenatjar a M. Carme Vilamala, mestra amb
una llarga trajectòria.
L’acte va començar amb parlaments per part de la directora de
l’escola, així com també de l’alcalde. A més, la mestra homenatjada va mostrar el seu agraïment amb unes paraules i, seguidament,
un alumne representant de cada classe li va fer entrega d’un objecte simbòlic.
L’acte es va tancar amb la inauguració d’una placa a la font del
pati, davant l'entrada del gimnàs, que a partir d'ara es dirà “Font de
la Maria Carme”. També se li va dedicar una cançó que tots els
alumnes i mestres li havien preparat per a l’ocasió.

Accés al 1r grau professional
a l'EMVIC des de l'Aula de Música
de Sant Julià de Vilatorta
L'esforç del professorat de l'Aula de Música de Sant Julià de
Vilatorta cada any es veu recompensat. Enguany serà l'Anna Vives,
alumna de l'Aula de Música de Sant Julià de Vilatorta, qui entrarà
després d'haver superat la prova d'accés amb molt bona qualificació. Per accedir als estudis reglats de Grau Professional cal la
superació d'aquesta prova d'accés que està reglada pel
Departament de la Generalitat de Catalunya i que es fa a tots els
Conservatoris del país.

Després de superar les dues
fases del concurs d'elecció pel
nomenament de director a la
Secció d'Institut de Calldetenes, ha sortit escollida Maria
Vilamala Font com a directora
pels propers quatre cursos. La
junta directiva la completen
Núria Saborit Coll com a cap
d'estudis, Josep Arderiu Ausiro
com a secretari i Elisabet
Benet Vila com a coordinadora
Pedagògica. A finals de maig
es va donar a conèixer el nom
del centre que es dirà “Les
Margues”. Aquest nom va ser
escollit a través d’una votació
en la que les famílies, treballadors i ajuntaments tenien dret
a vot. Aquesta opció deriva de
la ubicació de l’institut, que
està construït sobre un turó de
roques calcàries grises-blavoses, molt toves i erosionades,
típiques de la Plana de Vic,
anomenades margues. Els
altres dos noms proposats per
l’alumnat, professorat i ajuntaments eren els del pedagog
català “Francesc Ferrer i
Guàrdia” i el del 122è president
de la Generalitat de Catalunya
“Francesc Macià i Llussà”.
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Maria Vilamala
de Sant Julià
de Vilatorta,
nova directora
de la Secció
d’Institut de
Calldetenes
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Escola de Música
Un curs més...
Ja estem en ple estiu i és l’hora de fer un balanç del què ha
estat aquest curs 2014-15.
L’aula de Sant Julià de
Vilatorta aquest curs s’ha
mantingut amb la cinquantena
d’alumnes dels últims anys.
La primera activitat de l’aula va estar la participació en la
2a Fira d’entitats de Sant Julià
de Vilatorta i Vilalleons.
El 27 de setembre de 2014,
durant tot el dia en la nostra
carpa hi va haver tallers de
piano, violí, flauta travessera i
saxo, i a les 7 de la tarda un
petit concert a càrrec de
Mònica Toll veu, Gemma Solá
piano i Marcel-lí Druguet flauta i saxo. Va tenir una molt
bona acollida per un gran
nombre de públic que hi havia
en aquell moment a la plaça
Catalunya.
El diumenge 21 de desembre va tenir lloc el concert de
Nadal, al saló Catalunya , amb
la participació de tots els
alumnes de la nostra aula,
amb l’acompanyament musical de Gemma Solá al piano,
Enric Puigdesens al baix i
Marcel-lí Druguet a la flauta i
sota la direcció de la Marta
Guilaniu.
El dissabte 25 d’abril va
tenir lloc a l’Atlàntida la cantata “Història de Catalunya en
cançons” amb la participació
dels alumnes de tercer a sisè
de Sant Julià, de quart de
l’Emvic i de totes les altres
aules associades.
Durant el curs hi ha hagut
diferents audicions de Nadal,
fi de curs, intercanvi d’alumnes de piano, etc
A les acaballes del curs va
tenir lloc el concert de fi de
curs el dijous 11 de juny al
saló Catalunya i l’audició de fi
de curs el divendres 12 de
juny a la sala 3 de l’Emvic.
També el diumenge 14 de
juny alumnes de flauta traves-

sera, violí, saxo i trompeta van
oferir un petit concert als avis
en l’homenatge a la vellesa.
Per acabar cal destacar que
l’alumna de la nostra aula
Anna Vives es va presentar a
les proves d’accés a conservatori i les va passar amb un molt
bons resultat, volem felicitar
l’Anna.

En aquesta època ja estem en
període de matrícules i es preveu un lleuger augment d’alumnes, cal destacar que encara queden places lliures de P-4
i P-5, per qualsevol consulta
podeu passar per les oficines
de l’Emvic.
Bon estiu!

A principi de curs, a la Llar d’Infants Patuleia
ens vàrem plantejar des del claustre de mestres aprofundir en el valor i la funció del joc
com activitat d’interrelació, d’estimulació de
la creativitat i d’aprenentatge dels infants.
Partint d’aquest objectiu valorem els diferents espais i moments de joc de l’escola.
Després d’haver canviat diferents espais
com les aules i el passadís, considerem
oportú centrar-nos en al pati. Aquest interès
ve motivat pel privilegiat espai exterior del
qual disposem fet que ens engresca a pensar vàries propostes i possibilitats per als
infants de l’escola i ens proposem revalorar
l’espai del pati com espai d’aprenentatge
importantíssim.
Ens hem adonat que la vida al pati representa molt més que una pausa (l’esbarjo)
enmig de les activitats programades. A través de les activitats al pati es pot treballar
moltíssim tot el desenvolupament psicomotriu dels infants. La vida al pati es diferencia
de la vida interior per diverses característiques: és un espai ampli que permet moviment, és el lloc privilegiat del joc lliure on els
adults són menys directius i proposadors, és
un espai de trobada amb la natura.... Totes
aquestes potencialitats d’aprenentatge que
ofereix el pati de la llar d’infants fa que el joc
sigui un instrument per desenvolupar les
capacitats bàsiques dels infants que els permetrà actuar superant-se a ells mateixos,
reviure experiències viscudes, interactuar
socialment i regular els seu comportament
d’acord amb el joc en què participen tenint
en compte els altres infants.
Per aquest motiu vàrem demanar la
col·laboració de pares i de mares que amb
les seves habilitats ens han ajudat a crear
nous espais de joc com una cuineta de fusta
per la sorrera, uns cotxes fets amb troncs,
palets per crear desnivells, una zona “chillout” per gaudir dels contes al porxo, taules
fetes amb bobines... Tot això va concloure
amb la Festa de la Primavera on les famílies
van col·laborar venint a l’escola a plantar
flors o plantes aromàtiques amb els seus
fills.
Aprofitem per donar les gràcies a tots els
pares i desitjar-vos un bon estiu i una bona
festa major, ens retrobarem el proper curs.
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Llar d’infants
Patuleia
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AMPA Bellpuig
L’AMPA del Bellpuig es mou!
No parem!
Hem encetat l’últim trimestre del curs. Això ja se’ns
acaba! El bon temps convida a
fer un bon grapat d’activitats
així que... Som-hi.
Un cop acabades les vacances de Setmana Santa, l’AMPA
va començar de nou les activitats. La primera, Sant Jordi. Un
any més vàrem organitzar la, ja
habitual, parada de roses. Ens
vàrem llevar ben d’hora ben
d’hora perquè totes les nenes,
les noies, les mares, les àvies
de Sant Julià poguessin tenir la
seva rosa! Un bon grapat de
prínceps van passar per la nostra parada per complir amb la
tradició i comprar les roses per
les seves princeses. A tots els
que vàreu passar per la parada,
als compradors i als voluntaris,
a tots Moltes Gràcies!
La festa de la primavera
amb el Projecte Pati venia poc
després. A principis de maig, i
amb una bona calor, es va
poder fer sense cap inconvenient.
Aquest projecte s’ha engegat aquest curs. Inicialment
vàrem fer arribar a l’equip de
mestres, que amb molta il·lusió
ens van aportar també un bon
grapat d’idees. Des de l’escola
es va demanar als alumnes
com voldrien que fos el seu
pati. Des de l’AMPA vàrem
demanar als pares quines idees
ens podien aportar. Un cop
posades en comú totes les
idees, el passat 9 de maig
vàrem començar a canviar el
nostre pati i donar-li color.
Pinzells, pintura i un munt de
gent disposada a canviar la
cara al nostre pati. Hi hem pintat una xarranca i un circuit per
cotxes. Hem pintat columnes
de colors i una pissarra ben
gran perquè, tant a educació
infantil com a primària, s’hi
puguin fer una bona colla de
dibuixos. Va ser una jornada de

treball extraordinària! Encara
tenim molta feina per fer... un
rocòdrom per muntar i un munt
d’idees encara per fer-les realitat. Esperem comptar amb vosaltres novament per acabar
aquest projecte. De nou, gràcies a tots!
Van passant els dies s’acaba
el mes i arriben les tan esperades colònies! Després de 3 anys
seguits anant al mateix lloc,
enguany es va decidir allargar
l’excursió i marxar fins al Bages:
can Puig a Sant Salvador de
Guardiola ens esperava. Una
casa enmig de camps i boscos
amb les fantàstiques vistes de
les muntanyes de Montserrat al
fons.
El cap de setmana començava dissabte al matí. A les 9
del matí, dos autocars, i uns
monitors molt trempats, van
venir a recollir als més de 80
nens i nenes que volien gaudir
d’un cap de setmana de colònies esplèndid. Un cop carregades totes les motxilles i tots
enfilats a l’autobús, vàrem acomiadar els nanos. Els esperava
un cap de setmana ple d’activitats fent, sobretot, l’indi.

Diumenge a la tarda tots els
pares ens vàrem desplaçar fins
a can Puig per recollir als nostres fills. Un cop arribats allà,
ens vàrem trobar una gran tribu
d’indis. Tots pintats, amb turbants amb plomes i cantant
cançons. Amb cara de felicitat,
però tristos per haver de marxar,
deixaven enrere un cap de setmana amb moltes anècdotes
per explicar. Com sempre,
vàrem acabar la jornada amb un
bon berenar: coca i sucs per a
tothom. I amb un somriure d’orella a orella, i algun genoll pelat,
tothom satisfet de tornada cap
a casa.
El curs se’ns acaba però
encara tindrem temps de fer
alguna activitat més. La festa de
fi de curs se’ns acosta...
Després de les actuacions de
tots els alumnes, tornarem amb
la ja tradicional botifarrada.
Esperem comptar de nou amb
tots vosaltres.
I fins aquí, aquest tercer trimestre. Aprofitem aquestes últimes ratlles per animar a tothom
qui vulgui, a formar part de la
junta de l’AMPA, perquè... Tots
fem AMPA, tots som l’AMPA!
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Escola Bellpuig
Projecte “Les fonts del
nostre poble”
Els alumnes de 3r de l’escola
hem obtingut un dels premis
Baldiri Reixac en la seva XXXVII
edició. Cada any es concedeixen 65 premis als quals hi
poden participar totes les escoles dels Països Catalans.
El treball “Les fonts del nostre poble” que hem presentat
es va iniciar el curs 2012-13
amb els alumnes que ara fan
cinquè, es va continuar el curs
passat i cada vegada s’ha anat
ampliant el contingut i el nombre de fonts.
Des de l’escola es va decidir
que aquest curs es treballarien
les àrees de Coneixement del
Medi Natural, Cultural i Social
amb projectes, així doncs, hem
pogut dedicar més temps al
projecte “les fonts”, ampliant-lo
i completant-lo.
Vam començar el treball
programant cinc recorreguts
que ens van permetre conèixer
i situar cada font. Un cop conegudes vam buscar informació
que ens va arribar de persones
i llocs diferents: gent del poble
coneixedora i interessada en el
tema, Ajuntament, documents
antics, famílies, algun llibre,
Internet... També ens han ajudat molt les fotografies antigues a l’hora de conèixer la història d’alguna de les fonts.
La recerca ens ha portat a
descobrir els punts d’on s’extreu l’aigua que es distribueix a
les cases, marcar itineraris en
els plànols, buscar les coordenades de cada font... Val a dir
que ha estat un treball molt
engrescador pels alumnes i
mestres que ja ens considerem
una mica més experts en el
tema.
Com a síntesi del treball s’ha
fet un recull de 24 fonts en un
llibret, on s’hi troba la fotografia, una breu explicació de cada

L'Escola Bellpuig guanya
un dels Premis Baldiri Reixac
L'Espluga de Francolí va acollir, el passat diumenge 7 de juny,
el lliurament de la 37a edició dels Premis Baldiri Reixac, que
atorga anualment la Fundació Lluís Carulla, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya. En total, deu
escoles osonenques van ser distingides, entre les quals
l'Escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta, amb el treball: Les
Fonts del nostre poble.
Els guardons distingeixen projectes educatius i lingüístics
de l’escola catalana que s’estiguin aplicant i que assoleixen
un ús elevat de la llengua entre l’alumnat i el professorat. El
certamen ha repartit 100.100 euros en premis per a escoles,
mestres i professors i alumnes. A l'acte, la presidenta del
Casal, Maria Dolors Civit, qualificava els premis com "un
motiu d'orgull perquè desenvolupen una tasca important de
foment dels valors educatius i pedagògics".

una i el punt on es troben ubicades. També s’ha elaborat un
fulletó amb un recorregut on
trobem les fonts més significatives del poble, tenint en compte
el seu valor històric o sentimental. Aquest itinerari també el
podeu consultar a Internet a
MHM (Mobile History Map) i traduït al castellà i a l’anglès.
Aquest treball també el vam
presentar a la 4a mostra de
Petxa Kutxa que es va celebrar
a Vic el mes de març i que consisteix a exposar un projecte a
partir de 20 diapositives i amb
un temps màxim d’explicació
de 20 segons per a cada una.
Només dir-vos que estem
molt contents amb el nostre
projecte i us convidem a conèi-

xer algun dels recorreguts que
hem preparat. Nosaltres el 24
de maig el vam presentar a les
nostres famílies i ens agradaria
molt que l’Ajuntament ens l’edités.
El Claustre de mestres de
l’Escola Bellpuig i tota la comunitat Educativa volem agrair a la
M. Carme Vilamala, mestra que
es jubilarà aquest curs després
d’una llarga trajectòria, la seva
gran implicació a l’escola i dedicació als nens. Ha estat un plaer
compartir amb ella el seu bon
humor i la seva inesgotable
energia.
Gràcies M. Carme els nens i
mestres de l’escola t’enyorarem moltíssim!
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Col·legi El Roser
I certamen de lectura
“En Veu Alta”
Enguany al col.legi hem celebrat el primer Certamen de
Lectura, amb el nom de “En
Veu Alta”, amb la participació
de set escoles de la comarca.
L’acte es va dur a terme la
tarda del divendres 8 de maig
a la capella del Col·legi.
Els objectius que perseguia
l’organització del certamen
eren aconseguir potenciar el
treball de l’expressió oral a la
pròpia escola i a les altres; així
com reunir en un mateix espai
diferents comunitats educatives al voltant d’una temàtica i
projecte comú.
En aquesta primera edició
es van establir dues categories: la dedicada a alumnes de
cicle superior d’Educació Primària i la que abraçava alumnes dels quatre cursos d’ESO.
En total van ser 32 alumnes
els que hi van participar,
acompanyats de molts dels
seus pares i d’una representació del professorat i la direcció
de cada una de les escoles.
Els guanyadors de cada categoria: Núria Ordeig del col·legi
Sant Miquel dels Sants, de
Vic; i MeiShu, del col·legi L’Escorial, de Vic es van endur un
bonic trofeu, de la mateixa
manera que també es va lliurar un emotiu obsequi a les
escoles participants que, a
més de les dues citades i del
nostre centre, van ser: el CEIP
Bellpuig, de Sant Julià; el
Col·legi Santa Caterina de
Siena de Vic, l’Escola Vedruna de Tona; i el col·legi St.
Genís i Sta. Agnès de Taradell. Tots els alumnes participants van rebre un diploma
que justificava la seva participació, així com un emotiu
record que consistí en una
fotografia de grup.
El jurat va estar compost
per professors universitaris i

mestres vinculats al món de la
literatura, que va valorar diferents aspectes de la interpretació dels alumnes: el volum, el
ritme, l’articulació i la fluïdesa
de la veu. Per la seva part, els
alumnes van recitar poemes
d’autors catalans contemporanis com Miquel Martí i Pol, M.
Àngels Anglada, J. M. de

Sagarra, J. Salvat-Papasseït,
Salvador Espriu o Joan Sala i
Pujol. Enmig de les lectures hi
va haver també dues actuacions musicals, protagonitzades per alumnes i professors
de l’escola, que van interpretar peces de J. S. Bach i
A.Vivaldi.
Es pot dir que vam quedar
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d’actes, va tenir lloc l’ acte
acadèmic en el qual van parlar
representants de l’Equip Docent de l’Escola, dels pares i
dels alumnes que finalitzen els
seus estudis. L’acte el va presidir Josep Ramírez, juntament
amb Sebastià Alvarez i Joan
Carles Rodríguez alcalde de
Sant Julià. Va dictar la lliçó
magistral Joan Soler i Mata,
Doctor en Pedagogia i Degà de
la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la
Universitat de Vic, amb el títol
“Alumnes, famílies i mestres:
construïm un projecte educatiu” Seguidament, el Patronat
lliurà un record als alumnes de
la promoció i es distingí a la
professora Dolors Coromina
pels seus 25 anys de dedicació
a l’escola i pel seu mestratge
exemplar i el Patronat va fer
palès el seu reconeixement a
M. Àngels de Mas amb motiu
de la seva jubilació i per la seva
excel.lent col.laboració i suport
durant 43 anys a la obra fundacional de la nostra escola.
L’acte el va cloure Josep Ramírez i Roma i a continuació,
al pati de vidre, es celebrà un
sopar de germanor.

Les Caramelles
socis d’honor

força satisfets, tant pel grau de
participació obtingut com per
el de satisfacció dels assistents que així ho semblava
palesar.
Només desitgem que aquesta iniciativa pugui tenir
continuïtat i permeti donar
l’impuls que tots volem a la
lectura en veu alta.

Diada dels adéus
El divendres passat, 12 de
juny, es va celebrar “La diada
dels Adéus”. L’acte va començar a les 18’30 amb un concert, a la capella de la Mare de
Déu del Roser, ofert per una
representació d’ alumnes del
col·legi als seus companys de
4t d’ ESO. A les 20 h, al saló

El dia 7 de juny, Diada de
l’Ex-alumne,
l’Agrupació
d’Antics Alumnes del collegi del Roser va nomenar
“Soci d’ Honor” de l’Entitat a
les Caramelles del Roser en
motiu del 25è aniversari de
la seva fundació. El president de l’agrupació Tarragó
va lliurar a Santi Riera, President de les Caramelles del
Roser, un diploma – orla.
L’equip Docent de l’escola vol aprofitar l’avinentesa per donar les gràcies, als
caramellaires, per l’actuació del dia 23 d’ abril, Diada
de Sant Jordi. Va ser un acte
molt emotiu i del qual en tindrem sempre un bon record.
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Fidelitat

El recader

6:40.
S’obren les persianes del bar amb el seu característic so metàl·lic. Com
cada dia, l’Albert entra i de seguida descarrega la compra a la cuina. En
uns minuts arribarà l’Eli, desbordant d’energia i donant vida a tothom
que es trobi al seu voltant. L'Albert no és així, ell és molt tranquil, pausat
i reflexiu. Mai se li escapa una paraula que no hagi volgut dir en el precís
moment en què la diu. Tot i això, és capaç de crear un ambient de confiança i camaraderia amb els seus clients que els fa fidels. L’Eli és qui
aporta la simpatia que tot ho inunda.
Clac, clac, clac... Mira, ja arriba. Que guapa que ens ve avui. L’Eli és una
noia joveneta. Deu tenir prop dels 25 anys. No massa alta, primeta i ben
proporcionada, els cabells negres com el carbó, curts i desiguals, els
seus ulls criden l’atenció pel seu verd intens que segons com li toca el
llum són d’un blau profund, però, sobretot, pel seu somriure sempre a
punt.
La clientela és gairebé sempre habitual, Un grupet de jubilats que vénen
a fer el cafè i la partida de dòmino, i passen llargues estones xerrant
d’això i d’allò. Una parella jove, la Maria i l’Albert, que cada dia passen
pel bar al vespre a fer el got, tenen entre 24 i 27 anys, i semblen ben
enamorats. En converses amb la resta de parroquians tots dos es mostren més aviat progressistes però sense una definició massa marcada,
no compromesos.
Un grupet de joves estudiants, universitaris de primers cursos, entre 19 i
20 anys. Habitualment són 4, en Joan, l’Enric, en Carles i en Xevi, que
acostumen a passar cada dia abans o després de classe. Fan una mica
de xivarri, però no fins al punt de molestar, perquè sempre estan enriolats, tant es del que parlin. Un o dos cops a la setmana se’ls uneix en
Nil. És llavors que els ànims s’exalten una mica més, quan entren en
debats polítics i d’actualitat social. En Nil ha tingut una vida complicada.
Dues amigues de mitjana edat, la Xell i l’Anna, que no fallen cap dijous.
Es coneixen de tota la vida, i sempre han tingut molt bona amistat. Totes
dues casades i amb fills, treballen a l’administració. En Robert, el fill petit
de l’Anna, de 8 anys, té un càncer. Tot just ara han començat el tractament i no els han donat massa esperances.
Dos yuppies que de vegades vénen amb diverses companyies. Destil·len
pedanteria, actuen sempre com si fossin els amos del món, com si estiguessin en possessió de la veritat absoluta en totes les circumstàncies.
En realitat, a primer cop d’ull es veu la seva manca de seguretat, disfressada de manera permanent per la seva actitud. Quan han begut un
parell de copes tota la façana cau i surten dues persones força tractables.
És curiós, en un moment o altre, tots els parroquians han parlat del
mateix tema. En aquesta societat que ens toca viure, cada cop estem
tots més controlats. Televisions, navegadors, google, telèfons amb ubicació... tot està pensat per esprémer al màxim les nostres aficions, per
vendre’ns més i més coses inútils, per saber què fem, quant guanyem,
què votem.
Avui han coincidit tots perquè estan preparant una petita festa per
l’Albert a qui tots apreciem. És una persona en què pots confiar sempre,
sap ser amic dels seus amics. Mai no ens deixaria a l’estacada.
Mira!, aquests no els he vist mai, a veure qui seran. Van a parlar amb
l’Albert, no els puc sentir, però ara miren cap a on jo sóc. Vénen amb
l’Albert cap a mi, què voldran?
- Aquesta és la càmera que vols canviar, Albert?
- Si, ja fa molt de temps que la tenim, i últimament està fallant. Tot plegat es queda bloquejada i no grava.
- Sí, ja se la veu una mica carrinclona. Ja veuràs com la nova li donarà
molt millors prestacions.
Com!! Què passa, Albert? No m’ho pots fer això. Després de tants anys
no m’ho pots fer. Que no significo res per tu?
Clic
Joan Anton Mencos

Miquel Recasens recollia els
plats en ben dinat i es preparava el cafè disposat a mirar la
sèrie de la tarda ajagut al sofà,
era un dia especial per a ell ja
que gaudia del primer dilluns
de jubilat i era feliç, es trobava
bé, podia viure amb el què
guanyava i no tenia ningú al
seu càrrec. Amb la tassa de
cafè a la mà s’asseia quan va
sonar el timbre, deixà la tassa
damunt la tauleta, es dirigí cap
a la porta i en obrir es trobà
amb un noi grassonet i amb
cara de simpàtic que duia un
paquet a la mà de la mida
d’una caixa de sabates.
Bona tarda, el senyor
Recasens?
Jo mateix, què volia?
Li porto un paquet de part de
la senyora Maria Olivella.
En Miquel es va sorprendre,
feia més de vint anys que no
veia la Maria li aparexia la fesomia al cap però no recordava
ben bé de què la coneixia, va
recollir el paquet i va tancar la
porta tornant de nou a seure i
el va desembolicar, la caixa
efectivament de sabates contenia una estelada i un sobre,
abans de mirar el seu contingut
desplegà l’estelada i va veure
que estava gairebé nova.
Llavors li vingué a la memòria,
la Maria es clar, havien anat
junts a la “mani” de l’onze de
setembre i després van quedar
per l’any següent. Recorda que
van anar també a la cadena
humana i el següent a la V,
sempre deia “la guardo fins
l’any que ve a veure què fan”.
Va obrir el sobre:
Estimat Miquel l’altre dia vaig
trobar aquesta caixa al fons de
l’armari i vaig pensar que et
faria il·lusió de tenir-la, de ben
segur que et portarà bons
records. Com pots veure està
ben conservada. Una forta
abraçada, Maria.
En Miquel es posà un parell de
cullerades de sucre al cafè i
mentre remenava pensava,
“tant de bo l’hagués penjat al
balcó, potser hauria fet una
mica més de feina.”
Jordi Campos i Curbí

espai literari

La importància de la memòria
Francesc Orenes il·lustra amb 150 dibuixos un recull
de poemes infantils, de l’Escola Thau de Sant Cugat

Amb aquest Recull de poemes l’escola Thau posa
fil a l’agulla a la voluntat de completar la tasca de
fer visibles elements que han estat significatius en
el dia a dia de la vida escolar. El llibre ha compilat
els poemes que van ser guanyadors dels Jocs
Florals al llarg de sis anys, de 2002 a 2007. Els
promotors d’aquesta iniciativa són conscients
que cal que les activitats fetes a l’escola no es
perdin, que no quedin diluïdes en l’oblit. De fet,
des de fa uns anys s’ha despertat una nova sensibilitat en el món educatiu que vetlla per la necessitat de prioritzar la documentació de tots aquells
projectes realitzats que es considerin rellevants,
com ho és, en aquest cas, la celebració d’uns
Jocs Florals en els quals van participar alumnes
de l’escola de tots els nivells. Des d’aquest punt
de vista, s’entén que els equips docents no
només tenen la responsabilitat de fer, sinó també
la de deixar constància d’allò que es fa. I aquesta
és la línia que els responsables de l’edició d’aquest llibre de l’escola Thau estan seguint.
El lector d’aquest recull poètic trobarà els poemes que diferents promocions d’alumnes van presentar als actes literaris organitzats per Sant Jordi.
Llegint les poesies, podrà observar quines eren
les il·lusions, les reflexions d’aquestes nens i
nenes en edats que comprenen des del parvulari
a l’ensenyament secundari obligatori. Sense
voler-ho, aquestes veus esdevindran representati-

ves d’un temps històric i també d’una generació
escolar, perquè a partir d’aquesta publicació les
inquietuds d’aquests estudiants no es perdran,
sinó que podran ser retrobades tant pels lectors
actuals com per les generacions successives.
Aquest és un treball fet a consciència. Parteix
d’una bona organització dels poemes, introdueix
alguna fotografia al·lusiva a cadascuna de les
celebracions i, sobretot, incorpora unes il·lustracions creades especialment per a aquesta obra.
Perquè també els dibuixos duen el segell, marca
de la casa, del treball acurat, precís i fet amb gust.
Francesc Orenes, vinculat des de fa anys a l’escola per haver format part del professorat del centre,
ha creat una il·lustració específica per a cada text,
de manera que cada dibuix s’inspira en el tema i
en la sensibilitat del poema que acompanya. Les
imatges aporten al text una dimensió artística
nova. Pel que fa a la forma, són de traç segur, net;
pel que fa al contingut, acompanyen el text i alhora suggereixen interpretacions i aporten un alè
poètic. Es pot dir que han aconseguit enllaçar
amb una tradició d’il·lustració catalana i al mateix
temps ser atemporals. La il·lustració d’aquest llibre enriqueix el conjunt sense fer ombra al text i,
en realitat, es pot entendre com un homenatge
més de l’escola a la creativitat dels alumnes.
Carme Rubio
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humor

Estiu Set Fonts
26 de juny

Ramones
Versions de Ramones
i punk-rock

3 de juliol

Il Quartetto
Stravagante
Clàssics italians
i extravagants

10 de juliol

The Thursday
Band
Versions de rock
dels anys 60 i 70

31 de juliol

La Mulata
Música llatina en català
Totes les actuacions es
fan al parc de les Set
Fonts, són gratuïtes i
començaran a les 10
de la nit.
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Jeroglífic
Plafó per escriure...

entreteniments

Encreuat

Sudokus
HORITZONTALS: 1.- Naturalesa de les properes
eleccions del 27S. 2.- Nom del científic que va formular la teoria de la relativitat. Senyor. Maternitat
suïssa que va ajudar als fills de moltes refugiades
durant la Guerra Civil. 3.- Llengua anglesa. Plantes
amb un tronc llenyós i branques. Llei
d’Arrendaments Urbans. 4.- Malaltia de la pell.
Electronic Arts. Grau. 5.- Teva. Extretes. Formiga
britànica. 6.- La primera de totes. Compassió.
Matar. 7.- Restaurant vigatà de tota la vida. Cuc.
Nota musical. 8.- Magatzem. Àtom amb electrons.
Estat de la matèria. 9.- Doble de tres.
Representació pictòrica. La flor de Sant Jordi. 10.L’inventor de la bombeta. Tupins. Radi.
VERTICALS: 1.- Tubercle. Ruc. 2.- La gallina que
cova els ous. Pregó sense final. 3.- Arbre de fusta
negra. Permís per entrar en un lloc. 4.- Xai.
Hidrocarbur. Serp. 5.- Còlera. Aplec de persones.
6.- Carrer anglès. Agència Catalana de Notícies.
7.- Carboni. Esquadró. 8.- La meitat d’Israel. Lletra
grega mol perillosa. Negació. 9.- Ferrocarrils.
Moneda de Qatar. 10.- Alacant. Afirmació. Prefix
dels ous. Cinquanta romans. 11.- Reni. La frisona
té taques negres. Un altre Reni. 12.- De l’illa.
Quisso. 13.- Elogiaràs. 14.- El primer dels reis
d’Israel. Pregar.

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6 per
a iniciats

Solucions núm. passat
Encreuat

Jeroglífic: Caramella (cara-mel-la)
Entreteniments: Marc Costa i Desulé 79

PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal
Li oferim tot tipus de Serveis Immobiliaris
• Venda o lloguer d’immobles
• Taxació o valoració real
• Assessorament en inversions
• Gestió de comunitat de propietaris
(Per un cost mínim tindrà la seva comunitat
ben gestionada i al corrent de cobrament).
• Assegurances

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

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

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

Vilatortins
en xarxa

@

Ferran Mascarell @ferranmascarell
12 abril
L’enhorabona a Sant Julià de
Vilatorta per aquests 425 anys de
les Caramelles del Roser. Magnífica
tradició.

participació

Concurs: Què saps de...
“Som vilatortins”?

Salut Vilaró @salutvilaro
14 maig
Ha mort Mn. Pere Sala, rector de
#Vilalleons durant molts anys i després de #Moià. Una persona generosa i honesta que estimava el país.

Tot i que no està declarat oficialment l’himne de Sant
Julià de Vilatorta, “Som vilatortins” ha esdevingut la
cançó més identificativa del nostre poble.

1. Qui és l’autor de la música?
2. I de la lletra?
3. De quin estil musical és la cançó “Som vilatortins”?
Entre tots els encertants se sortejarà una
safata de pastes
per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de l'Ajuntament fins a les 12 del migdia del dijous dia 23 de juliol.

Butlleta de participació
“Què saps de... “Som vilatortins”?”
Respostes:
1. ……..………...........................…………………………………………………..............................................…
2. ………..……………….………….................................………………………..............................................…
3. ………..……………….………….................................………………………..............................................…
Dades del concursant:
Nom i cognoms …………………………………………………......................................…….......…
Edat……………… Telèfon ………………………………….......................................………….......……
e-mail ………………………………………..…….........…………….......................................……….......…
* Eviteu retallar la revista fotocopiant aquesta butlleta o apuntar les
dades en un full apart

Solucions del número passat
“Què saps de les Caramelles del Rector?”
1. Mossèn Josep Soldevila
2. Vestit típic català: barretina, faixa i espardenyes de vetes
3. El ball de les cintes
La guanyadora va ser Glòria Guix. Felicitats!

Pep capdeVila @pepcapde
20 maig
Una granja de Vilalleons aplica un
tractament de purins que redueix el
nitrogen fins un 75%...
pulse.me/s/44BWQQ
Esteve Camps @estevecamps
21 maig
Per sort jo he de votar a Sant Julià
de @Vilatorta. Quin #debatBCN més
pèssim. L’únic que val la pena són
les piulades d’en @QuicoSalles
Catalunyatuit @catalunyatuit
26 maig
Uns 30 artesans de terrissa i ceràmica participaran a la setena edició
de la Fira del Tupí de Sant Julià de
Vilatorta bit.ly/1cgCpoF
Pere Hernández @phmarcet
31 maig
Es pon el sol a Sant Julià de
Vilatorta... per ponent... com a tot
arreu... però Sant Julià és el més
bonic que hi ha!
Marc Costa @CostaTrachsel
14 juny
Entre tots hem posat el nostre granet per sobre representar encara
més a @unio_cat i hem aconseguit
fer trending topic #consulta14J
Cris Suñén Vilamala @Crisgas_22
28 juny
Nit de màgia i llum a Sant Julià de
#Vilatorta #Encesa #SetFonts
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festa major vilalleons

Dijous 30 de juliol
• A 2/4 d’11 de la nit:
MONGETADA POPULAR
i actuació de
l’HUMORISTA TONI GARCÍA
Divendres, 14 d’agost
• A les 10 de la nit, a l’església
ACTUACIÓ DE
FOOL OF MUSIC
Dissabte, 15 d’agost
• A les 9 del matí:
TORNEIG DE BOTXES
• A 2/4 d’11 del matí:
MISSA SOLEMNE
• A les 5 de la tarda:
SARDANES amb la cobla
JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT
• A les 7 de la tarda:
HAVANERES amb el grup
CAVALL BERNAT

Diumenge, 16 d’agost
• A les 9 del matí:
TROBADA DE PUNTAIRES
i petita exposició d’aquests treballs
• A les 11 del matí:
ZUMBADA
Vine a fer zumba amb la Cris
de Fitpauness. Acte obert
i gratuït per a totes les edats.
Acabada la trobada
de puntaires i la zumbada
l’Associació de Veïns de
Vilalleons oferirà una petit
refrigeri a tots els participants
• A les 5 de la tarda:
SORTIDA DELS GEGANTS
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• Tot seguit:
ANIMACIÓ INFANTIL
amb JORDI CALLAU
i FESTA DE L’ESCUMA

diumenge, 19 de juliol
a les 6 de la tarda al Saló Catalunya

"Sant Julià de Vilatorta,
un paisatge i una gent"
A càrrec de Carles Puigferrat

crèdits

Pregó de la Festa Major
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Carles Puigferrat i Oliva
Historiador i editor (Tona, 1968). Va cursar la
carrera de Geografia i Història a la Universitat
de Barcelona entre el 1986 i el 1991. Féu cursos de doctorat en història medieval (19992000) a la mateixa universitat i va obtenir el
Reconeixement de la Suficiència Investigadora (2001).
Va ser redactor de l'obra Catalunya romànica entre el 1991 i el 1999, obra editada per
Enciclopèdia Catalana. Del 2000 al 2009, va
ser redactor en cap de l’obra L’art gòtic a
Catalunya, editada també per Enciclopèdia
Catalana, obra sota la direcció de l'historiador
Antoni Pladevall i Font. Ha estat el director
científic de l'obra Joies del gòtic català, publicada el 2013.
A banda de la feina editorial, es dedica
també a la recerca. Ha publicat diversos llibres
i articles fruit de les seves investigacions, un
d'ells Sant Julià de Vilatorta després de la
Pesta Negra de 1348 (Premi Plana de Vic
2001). S'ha especialitzat en història medieval
però des de sempre s'ha interessat per altres
períodes històrics, inclòs el segle XX.

Aquest número ha estat possible
gràcies a la col·laboració de:
Mans Unides, Josep Company, Anna Sabaté,
Ana Isabel Sitjar de Togores, Ester Alabau, Núria
Gallart, Josep Tort, Josep Olma, Juan López,
Pau Robles, Conxita Portet, Meteovilatorta, Martí
Erra, Miquel Erra, Les Caramelles del Roser,
Santi Riera, Josep Mestres, Alexis de Pauw,
Carles Puigferrat, el Punt Jove, Vilatorta per la
Independència, Terra de Tupinots, Casal d’Avis
Font Noguera, Colla Gegantera, Agrupació
Sardanista, Jaume Miravet, Abaraka Bake,
Societat Ocellaire, Jordi Mengot, Club de
Patinatge Artístic, Club de Futbol Sant Julià,
Jordi Saborit, Associació de Bàsquet, Joan
Aragó, Club Esportiu Vilatorta, Club Ciclista
Calma, Antoni Bosch, Carme Vilamala, Maria
Vilamala, Escola de Música, Llar d’infants
municipal Patuleia, Escola Bellpuig, AMPA
Bellpuig, Col·legi el Roser, Jordi Campos, Joan
Anton Mencos, Carme Rubio, Roser Godayol,
Bruna Ferrer, Èrica Gilabert, Mariona Vilar, Judit
Farré, Pastisseria Crossandra, l’equip de govern
municipal i les firmes comercials i particulars
anunciants.
DATA DE TANCAMENT DEL
NÚM. 73 DE VILATORTA
(edició Nadal 2015): 15 de novembre de 2015
revistavilatorta@gmail.com
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EN AQUEST NÚMERO
HI TROBAREU:
Composició del nou Ajuntament
El projecte de restauració de
ca l’Anglada s’executarà totalment
Les obres del nucli històric encaren la recta final
Sant Julià entra dins el sistema tarifari integrat de transport
Entrevista a Alexis de Pauw, luthier
Reportatge dels 425 anys de les Caramelles del Roser
Les Caramelles del Roser al Palau de la Música Catalana
L’Escola Bellpuig guardonada amb un premi Baldiri Reixach
i tota la programació de la Festa Major

Vilatorta
Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
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