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municipal, la secció Casa
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de les seves pàgines.
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El Calendari Vilatortí pel 2019
Aquest 2019 fa 90 anys que Josep Pallàs va construir el casal
Núria. Aquest edifici i el parc de les Set Fonts són les obres més
emblemàtiques dissenyades i dirigides per Miquel Pallàs, el germà d’en Josep. El casal Núria és un monument al treball artesà,
als oficis tradicionals del poble i a la feina ben feta, per aquest
motiu li hem volgut dedicar el calendari vilatortí d’aquest any. Un
calendari que com és habitual consta d’un text introductori, en
aquesta ocasió redactat per Montse Piqué, regidora d’urbanisme, arquitecta tècnica i responsable de la Ruta de l’Arquitectura
de l’estiueig i el noucentisme i de Miquel Pallàs. Una trentena de
fotografies de Xevi Pona i de l’arxiu de la família Pallàs de Pineda,
il·lustren les 34 pàgines d'un calendari que té tres blocs diferenciats. En el primer hi ha el poema, les festes oficials i la presentació
del tema. En el segon hi ha els dotze mesos i assenyalades les
dates dels actes i activitats programats al llarg de l’any. En l'últim
bloc s'hi pot trobar una llista de telèfons d'interès general, els
horaris del bus, el calendari fiscal i informació sobre els mitjans de
comunicació de l'Ajuntament.
El Calendari Vilatortí és únic, temàtic i exclusiu del nostre poble
i des de la seva primera edició l'any 1997 l'Anton Carrera fa un
poema ex professo per a cada any.
El Calendari Vilatortí arriba a totes les llars de Sant Julià de
Vilatorta juntament amb l'edició de Nadal de la revista Vilatorta.

Resultat de la portada incògnita
En el número passat de la revista Vilatorta es proposava una acció
participativa a través de les xarxes socials, per a la portada d'aquesta edició. En total van ser 11 imatges fetes per Crisr18.cat, Roser
Godayol, Cesctorra, Roser Soler, Crissunen i Tupidrone les que es
van etiquetar amb el hashtag #portadavilatorta.
El jurat va triar-ne 5 de finalistes i el resultat de la votació popular
va ser la següent: en primer lloc: camp amb bales de palla, de Roser
Soler; en segon lloc hi ha un triple empat entre correfoc, de Crissunen; plaça Major i ca l'Anglada, de Cesctorra i campanar i terrat
de ca l'Anglada, també de Cesctorra; i en tercer lloc: Monument als
terrissers, de Crisr18.cat.
Amb el consentiment de l'autora s'ha fet aquesta composició
nadalenca per adaptar-la a l'època de l'any. Vilatorta i Eix empresarial
volem donar les gràcies a tots els que heu participat en la portada
incògnita.

Presentació del projecte de la biblioteca municipal
El dijous 29 de novembre passat es
va fer la presentació pública d'un
projecte que ha de suposar un punt
d'inflexió en la vida cultural i social
del nostre municipi: la biblioteca
municipal de Sant Julià de Vilatorta,
que s'ubicarà a la 1a i 2a planta de
l'Arca de Noè. L'acte va comptar
amb la presència de Martí Pujol,
vicepresident 3r de la Diputació de
Barcelona, i Marta Cano, gerent del
servei de biblioteques de Diputació,
així com de la regidora d'Educació
i Voluntariat, Cris Suñén, i de
l'alcalde, Joan Carles Rodríguez.
L’alcalde va dir que aquest projecte
de futur ha de ser el punt aglutinador
de la vida social i cultural de Sant
Julià i de Vilalleons, i dinamitzar-la
molt més. També va explicar que
la biblioteca havia de ser punt de
trobada de tots els estudiants del
municipi, sobretot del col·legi El
Roser, l’escola Bellpuig i de l’institut
Les Margues, i seria un equipament
clau per cohesionar el jovent del
poble. Per la seva banda Martí Pujol
va posar èmfasi en la importància
que té dedicar esforços per tirar
endavant projectes culturals que
permetin donar vida als municipis,
mentre que Cris Suñén destacava
la importància de continuar fent

créixer el projecte de formar nous
lectors, fomentant la creació d’espais
on els joves puguin iniciar-se en la
lectura. Per la seva banda Marta
Cano va presentar la futura biblioteca com un espai de dinamisme
cultural viu i engrescador. El tècnic
redactor del projecte, Oriol Cusidó,
va ensenyar les imatges virtuals dels
espais que ocuparà l’equipament i va
donar detalls tècnics del projecte.
L’acte va comptar amb una bona
participació de veïns interessats per
conèixer de primera mà un projecte
de futur que pot canviar la vida
cultural poble entenent que la bibli-

oteca és un protagonista important
de la comunitat: un punt de trobada
de diferents col·lectius i un centre
neuràlgic de la vida cultural de la
comunitat que aporta valors a la
societat. El Mapa de Lectura Pública
de Catalunya estableix la possibilitat
de crear biblioteques filials en els
municipis d’entre 3.000 i 5.000
habitants. Sant Julià de Vilatorta
rep actualment el servei bibliotecari
a través del Bibliobús Guilleries amb
una freqüència setmanal. La bona
acollida del servei ha esperonat
l’Ajuntament per un pas més enllà
i crear una biblioteca municipal.
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Reparació d'un tram de claveguera
de l'avinguda de Montserrat

En època de pluges abundoses un
grup de cases del capdavall del
carrer de Núria i de l’avinguda de
Montserrat els entrava l’aigua per les
clavegueres i els inundava els baixos.

Per detectar el problema es va passar
una càmera per la canonada de la
xarxa de sanejament i es va veure
que el tub de formigó estava trencat
a l’alçada del passeig de Verdaguer.

Amb l’obertura d’una rasa en un
tram de 15 metres es va substituir
el tub de formigó de la claveguera
d’aigües residuals per un de PVC de
50 cm de diàmetre i es va fer nou el
pou de registre existent. També es
va detectar que la canonada d’aigües
pluvials de la carretera també estava
trencada i es va reemplaçar per un
tub de 40 cm. de diàmetre i s’hi va
deixar un pou de registre que no
existia. Aprofitant l'obertura de la
rasa es va canviar la canonada de
la xarxa d’aigua potable per un tub
de polietilè de 12,5. Al tancament
d’aquesta edició de Vilatorta la
rasa ja estava tapada i només faltava
posar la capa d’aglomerat asfàltic.
Aquestes obres es van fer el mes d’octubre passat i van ser encarregades a
l’empresa Excavacions Carrera.

Canalització de fibra òptica i revestiment
de cunetes de la carretera BV-5201
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La Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de l'Àrea
de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona ha realitzat

a la carretera BV-5201 una millora de
marges i un revestiment de les cunetes
amb formigó, i a la des de la cruïlla
de les Viles fins havent passat el nucli

urbà. Amb les obres s’ha instal·lat una
canalització soterrada per a futurs
desplegaments de xarxes de comunicacions, com fibra òptica. Es tracta
d’una secció de 4 tri-tubs de 20 mm,
amb les arquetes corresponents. Les
obres s’emmarquen en un projecte
per fer arribar el desplegament de la
fibra òptica a 26 municipis i a 78.804
habitants potencials de la comarca
d’Osona. Tenen un cost de gairebé
8 milions d’euros i es fan a través de
114,2 km de carreteres. El projecte
s’ha fet de forma coordinada amb
el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la
Generalitat (CTTI) i l’acord permet
a la Diputació reservar conductes per
al seu possible ús en serveis tecnològicament avançats d’autoprestació
sobre les carreteres.

Itinerari d'accés al barri del Puig i el polígon
A la sessió plenària del 30 de juliol
passat es va aprovar inicialment el
projecte del primer tram de l’itinerari
paral·lel de la carretera de Vilalleons
per accedir al barri del Puig i al
polígon, industrial amb un pressupost d’1.275.670,86 euros, més
una partida per a les expropiacions
valorada en 40.953,71 euros. Durant el període d’exposició pública es
van presentar al·legacions que estan
en fase resolució. Després d’aquest
tràmit es procedirà a l’aprovació
definitiva i a la licitació de l’obra.
L’itinerari començarà a la sortida
del poble en el mateix punt que
arrenca la carretera de Vilalleons
(BV- 5202), una cruïlla que serà
elevada, i enllaçarà amb el tram que
es va construir amb el nou accés a
l’Eix Transversal, que va del trencall
del camí de la Cucala fins al trencall
del Casal, al pont de l’Eix transversal. Seran 1.230 metres nous d’un
itinerari que millorarà la connexió
del nucli de Sant Julià amb el barri
del Puig i la zona industrial. Amb
la creació d’aquest espai segregat de
circulació per a vianants i bicicletes es
transformarà la comunicació actual

d’aquest sector i generarà una sèrie
de zones d’estada enjardinades que
conformaran les transicions entre
diferents seccions de l’itinerari.
L’actuació es planteja en tres àmbits diferents. En el turó del castell
caldrà un moviment de terres i la
construcció de murs d’escullera i
formigó per guanyar amplada per al
vial. A la cruïlla d’accés a la urbanització del Puig i al parc de les Set Fonts
s’hi construirà una petita rotonda i es
desdoblarà el carril de circulació de
vehicles entre aquest punt i el trencall
de l’Alzina amb un nou carril darrera
els arbres actuals, que quedaran en
una mitjana central. En el tercer
àmbit, que va des del revolt de la
Quintana fins al camí de la Cucala,
la carretera actual es transformarà en
itinerari exclusiu per a vianants i la

carretera BV-5202 passarà pel mig
de la zona industrial -pels carrers
de la Indústria i de la Quintana-.
En aquest sector se suprimeixen els
actuals accessos per vehicles al barri
del Puig i a la zona industrial i es
garanteixen els accessos a les finques
confrontants.
El vial tindrà un paviment asfàltic
amb tractament de poliment en la
superfície, serà il·luminat amb fanals
de columna i estarà separat de la carretera per una barana que a la zona del
pont del torrent serà substituïda per
una vorada enjardinada. Per finançar
l’obra l’Ajuntament va demanar
una subvenció de 800.000 euros a
la Diputació de Barcelona, a canvi
del traspàs del tram de la carretera
BV-5202 afectat pel projecte, que
es convertirà així en vial municipal.

Zona d'aparcament pels serveis municipals
Amb la finalitat de facilitar les tasques que es fan amb vehicles oficials de
l’Ajuntament s’ha reservat una zona d’aparcament a l’inici del carrer de sant
Roc, davant de la façana de la casa consistorial. Aquesta plaça permet millorar
la gestió i facilita la mobilitat d'aquests serveis.
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Arranjament de
pistes forestals
Aquesta tardor passada s’han fet unes
actuacions al bosc del Llopart, on
l’Ajuntament té un acord de custòdia
amb la propietat. Les intervencions
han consistit en la reforma del traçat,
l'adequació a l'ample de seguretat
i els sistemes de drenatge del camí
que va de l’Omeda fins al camí de
Sala-d’eures, per tal de poder fer servir
de via d’emergència en cas d’incendi
forestal i també per reparar el ferm
que presentava molt mal estat per les
pluges. En la mateixa actuació s’ha
aprofitat per canviar el pas d’aigua
sota el camí, amb la substitució de
la canonada i una nova rocalla més
resistent, i s’ha aprofitat per recuperar
un espai emblemàtic del bosc com és la
font de l‘Ànec. S'ha recuperat el banc
de pedra antic, tasca que van iniciar els
joves del Camp Tortí, i s’ha refet tot
el pas de l’aigua per darrera, l'enllosat
del terra i la neteja de la llera del
torrent que estava molt afectada per
l’excés de sediments provinents del
camí. Aquesta actuació s’emmarca en
l’acord de custòdia entre la propietat
del bosc i l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta, i ha estat possible gràcies
a una subvenció que també ha permès
reparar el tram de camí de la carena
que va de la Boscana fins al Castell
-com a via de servei per accedir al
dipòsit municipal d’aigua potable- i
el camí de Puigsec fins a la bassa.

Reforma i millora de l’eficiència
energètica del pavelló municipal
Durant aquesta tardor s’han realitzat unes obres al pavelló municipal amb
l’objectiu d’obtenir una millora d’eficiència energètica. L’actuació ha comprès
diversos àmbits –espais, llum, aigua i parquet-. En quan a espais s’ha ampliat
el gimnàs tot eliminant la paret que separava l’antiga sala d’spinning per
habilitar-hi una àrea de Crossfit. L’activitat física també ha guanyat l’espai
d’una de les sales polivalent per a les entitats. Pel que fa al tema d’il·luminació
s’han substituït tots els llums i florescents dels passadissos i sales del pavelló per
làmpades led i s’han instal·lat sensors de presència per encendre i apagar els
llums. El problema endèmic de la calç que afectava la caldera, les canonades i
les aixetes s’ha solucionat amb la instal·lació d’un descalcificador i s’ha passat
una canonada des de la caldera fins a l’exterior del pavelló per a l’aigua calenta
que ha d’alimentar els futurs vestidors del camp de futbol. Properament també
s’instal·larà una font d’aigua de boca al passadís. Respecte al parquet s’han
reparat diverses lames malmeses i s’ha rascat i envernissat de nou i pintat les
ratlles de les pistes. Per últim s’ha arreglat diversos desperfectes del túnel de
vestidors i s’ha renovat la pintura de les parets. Tota l’actuació que ha tingut
un cost global de 50.002,58 euros, ha estat executades per industrials del
poble i l’empresa Acti-esport i s’ha finançat amb una subvenció 50.000 euros
de la Diputació de Barcelona dins el “Programa Complementari de Reforma
i Millores d’Equipaments Locals”.

Senyalitzada l’àrea
d’autocaravanes
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L’àrea d’autocaravanes del parc de les Set
Fonts ja té senyalitzat l’accés i compta amb
un plafó amb informació dels recursos i
serveis que ofereix el municipi. Actualment
l’àrea compta amb 4 places d’aparcament
d’autocaravanes i disposa de servei de recàrrega d’aigua potable, buidatge d’aigües
grises i negres i electricitat.

L’Ajuntament
aconsegueix
380.000 euros
de la Diputació
de Barcelona, i
n’espera rebre
800.000 més

Renovació i millora dels
equipaments del Saló Catalunya
L’escenari i la platea són l’objectiu del projecte d’eficiència energètica,
millores i renovació del Saló Catalunya que s’ha realitzat aquesta tardor
passada. Els àmbits principals de l’actuació han estat la il·luminació
espectacular, els cortinatges, la pintura i el tractament de les humitats de
les parets de la sala.
Pel que fa a la il·luminació de l’escenari s’han instal·lat nous equips de focus
tipus led zenitals amb varals electrificats que s’apugen i baixen amb torns
mecànics. Per aquest motiu s’ha reforçat la primera biga de fusta del teler
que suporta els rodets i també la galeria des d’on es manipula el cordam de
les bambolines i que és el lloc on són fixats els torns. Amb la instal·lació de
circuits de senyal DMX en els laterals de l’escenari es podran afegir focus per
il·luminar l’escena des dels laterals, darrere les cametes. Tota la il·luminació
espectacular es controla amb una nova taula de 1.024 canals que substitueix
l’anterior, que era més simple. Els dímers que estaven a la sala de control s’han
instal·lat sota l’escenari, en un armari dels camerinos i tenen una nova línia
directa d’alimentació elèctrica per evitar interferències amb el sistema de so.
Els cortinatges de les portes d’accés a la sala, el teló principal i els de
la caixa negra (teló de fons, bambolines i cametes) són nous, fets de tela
ignífuga. Al fons de l’escenari s’ha instal·lat un ciclorama que permet donar
una nova dimensió i més possibilitats a l’espai escènic. Pel que fa a la platea
s’ha canviat tot el sòcol de fusta per un de panells fenòlics, airejats, per
minimitzar el problema de les humitats. Tot el teatre ofereix un nou aspecte
amb les parets pintades amb sòbria gamma de colors.
Les obres van començar a mitjan octubre i han tingut un cost global
de 64.242,99 euros. S’espera estrenar-les per Nadal. El projecte escènic va
ser adjudicat per procediment obert a l’empresa Escenotècnic i les feines
de fusteria i pintura van ser encomanades a industrials del poble. Aquestes
millores han estat subvencionades amb 50.000 euros per la Diputació de
Barcelona a través del Programa Complementari de Reforma i Millores
d’Equipaments Locals, a executar aquest any 2018.

La Diputació de Barcelona ha
atorgat a l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta 181.200,89
euros pels diferents projectes que
l’equip de govern va presentar
en el “Programa Complementari
de Reforma i Millores d’Equipaments Locals”: 50.000 € per la
“Reforma i millora de l’eficiència
energètica del pavelló esportiu
municipal”, 50.000 € per la “Millora del Saló Catalunya”, 50.000
€ per la “Reforma i adequació
de les piscines municipals” i
31.200,89 € per la “Millora de
l’Arxiu municipal”. Així mateix,
el passat 27 de setembre la Diputació va fer públic l’atorgament
de 200.000 € per la “Restauració
del conjunt arquitectònic del
Parc de les Set Fonts”.
I, per acabar, l’Ajuntament
va demanar en el Ple del 9
d’octubre passat una subvenció
de 800.000 € a la Diputació
de Barcelona per l’execució de
l’itinerari cap al Puig i la zona
industrial, a canvi del traspàs del
tram de la carretera BV-5202
afectat pel projecte, que es convertirà així en vial municipal.
L’equip de govern es mostra
molt satisfet per aquest volum
tan important d’ajudes. L’alcalde es mostrava molt satisfet al
Ple de l’Ajuntament per tot el
que es podria fer amb aquests
diners i va felicitar als regidors
“per l’intens treball al servei del
municipi”, que ha comportat
que Sant Julià sigui un dels més
beneficiats de la demarcació de
Barcelona.
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Represes les obres de construcció
dels vestidors de la zona esportiva
El Ple del 24 de setembre passat va
aprovar la nova adjudicació de les
obres dels vestidors de la zona esportiva a la UTE Construccions Ferrer,
SA – Viver de Bell-lloc. Les obres van
començar el dia 6 de novembre, amb
la signatura de l’acta de comprovació
de replanteig. Això va permetre refer
el tancament perimetral i preparar
les instal·lacions provisionals i les casetes d’obra. També es va adequar
el terreny i es va netejar de terres,
esllavissades i matolls. Aquests treballs previs han estat necessaris fruit
de l'estat deficient en què va deixar
l'obra l’anterior empresa adjudicatària, Axis patrimoni a la qual se li va
rescindir el contracte. La reclamació
que fa l’Ajuntament de 119.312,88

€ a Axis ja ha arribat al jutjat contenciós-administratiu.
El termini d’execució de les obres
és de 8 mesos i es preveu que el

nou equipament estigui enllestit a
principis de la temporada esportiva
2019-2020. El pressupost total és de
484.843,42 € IVA inclòs.

Anna Dot relleva Enric Gil com a arquitecta municipal
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Anna Dot és la nova arquitecta
municipal de Sant Julià i Vilalleons.
L'Anna ha estat la candidata amb
major puntuació després del procés
selectiu que l’Ajuntament, en l’anterior edició de la revista, ja va avançar
que convocaria. Com en totes les
places que convoca el consistori s’han
respectat els principis de lliure concurrència, objectivitat i meritocràcia
en l’avaluació dels 12 candidats que
es van presentar a les proves.
Anna Dot té 38 anys i és graduada en Arquitectura superior per la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Com a arquitecta liberal ha compaginat treballs propis amb col·laboracions en despatxos professionals en
treballs diversos d’edificació, urbanisme i suport en tasques de tècnic
municipal. Des de l’1 d’abril de 2017
i fins ara ha exercit d’arquitecta municipal a Orís.
Anna Dot rellevarà a Enric Gil,
que per motius professionals deixa

l’Ajuntament de Sant Julià després
d’exercir d’arquitecte municipal des
del juliol de l’any 2011. Enric Gil
també ha treballat com a arquitecte
municipal de Santa Maria de Besora,
l’Esquirol i Manlleu, municipi on es
centrarà a partir d’ara, així com en el

seu despatx professional de Vic. El
consistori agraeix a Enric Gil la gran
tasca desenvolupada aquests set anys
en servei del municipi, amb una gran
capacitat de treball, eficiència i bon
ambient que ha aportat a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

Constitució del Consell d'Infants de Sant Julià
En un acte celebrat a la sala de Plens
de l’Ajuntament, el 12 de novembre
passat es va constituir el Consell
d’Infants de Sant Julià de Vilatorta,
format per 12 consellers —sis del
col·legi el Roser i sis de l’escola
Bellpuig— que van ser escollits per
votació popular pels seus companys
d’escola. A la sessió, en la qual també
hi van assistir familiars dels consellers
infantils, l’alcalde els va demanar
que es mirin el poble amb ulls de
nen i intentin buscar quins aspectes
millorarien des del seu punt de vista.
El Consell d’Infants tindrà reunions
de caire mensual per exposar i debatre
projectes de poble i convivència
veïnal. L’objectiu del Consell d’In-

fants és fomentar el sentit crític, la
participació, l’esperit de pertinença
a una comunitat i aprofitar les idees
dels més joves per contribuir a fer

un Sant Julià millor. En el moment
d’escriure aquestes línies és previst
que el Consell d’Infants es reuneixi
el dia 3 de desembre.

El grup de l’espai Activa’t
Visita del diputat de
Cultura de la Diputació engega diversos projectes

El dimarts 31 d’octubre passat el diputat de Cultura,
Oriol Lladó, va conèixer diversos projectes culturals
de Sant Julià de Vilatorta, acompanyat de l’alcalde,
Joan Carles Rodríguez, i el regidor de Cultura, Lluís
Vilalta. Lladó va ser informat de les obres de millora
del Saló Catalunya que s’han pogut fer amb l’ajut de
la Diputació. També es va visitar l’edifici de l’Arca
de Noè on es preveu ubicar-hi la nova biblioteca
municipal. Juntament amb el gerent de l’Institut del
Teatre de la Diputació també va visitar l’habitatge
que aquesta institució té a Sant Julià com a llegat
de la testadora Roser Soldevila. La intenció és que
la Diputació hi faci les obres de reparació que calen
i el cedeixi a l’Ajuntament per integrar-lo a la borsa
d’habitatge socials i que la renda del lloguer es
destini a temes d’àmbit cultural, per complir amb
la voluntat de la testadora.

L'11 d'octubre passat va presentar al poble la nova iniciativa de
l'Espai Activa't, que aglutina persones de totes les edats i on es pot
apuntar tothom que tingui temps lliure, i que vulgui fer i suggerir
activitats en funció dels interessos comuns. Una dinamitzadora,
la Núria Serra, coordinarà aquestes activitats. L’espai Activa’t
és un espai de trobada de persones que disposen de temps
per compartir-lo amb els altres amb l’objectiu de cohesionar
el veïnatge. És un projecte transversal, intergeneracional i
participatiu. En les primeres trobades es va copsar l’opinió i
suggeriment dels participants i es van recollir propostes molt
interessants. Ja van sorgir idees que es van posar en pràctica
durant el mes de novembre, com per exemple balls en línia
i tallers de cuina. Pel dia 20 de desembre hi ha prevista una
sortida a les Roques de l’Albereda per conèixer i descobrir la
flora autòctona de la zona. El projecte està organitzat per
tècnics d’Osona Acció Social, que depèn del Consell Comarcal,
i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
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Els excrements de gats
i gossos a l'orgànica,
sense sorra
Des del mes de novembre passat els excrements
de gossos i gats ja es poden posar al cubell
de l’orgànica. Per aquest motiu s’ha posat
en marxa una campanya per assabentar a la
població d’aquesta novetat en el sistema de
recollida porta a porta, amb l’edició d’aquest
full informatiu.

Canvis a les zones d’entrada
i sortida dels centres escolars
En coordinació amb l’escola Bellpuig i el col·legi del Roser, a l’inici
de curs es van modificar les zones d'accés als centres escolars. Al carrer
Ramon Llull s’ha habilitat un carril de càrrega i descàrrega perquè
els alumnes del Roser puguin pujar i baixar del cotxe directament
des de la vorera i doni fluïdesa a la circulació en les hores puntes.
En aquest carril els vehicles s’hi poden aturar un moment però no
s’hi pot estacionar. La zona d’aparcament més propera és al carrer
del Pare Manyanet. En aquest sentit cal dir que s’està estudiant la
viabilitat d’una nova zona d’aparcament.
A l’entrada principal de l'escola Bellpuig s’ha establert com a
zona de vianants el tram del carrer de Calldetenes, entre els carrers
Pare Manuel Cazador i J. V. Foix, i ara no s’hi podrà circular. Les
famílies que porten els nens amb cotxe es poden aturar o aparcar en
aquests dos carrers, que són dues vies properes a la zona de vianants
habilitada i on els alumnes hi poden acabar d’arribar a peu.
L’objectiu d’aquests canvis és la mobilitat i la seguretat dels nens
i les nenes a les entrades i sortides de l’escola amb unes zones més
amples de vianants per tal que no estiguin exposats de manera
immediata a les vies de circulació de vehicles, que eren just davant
les portes dels centres. Tot i així des de l’Ajuntament es recorda
que la manera de millorar la mobilitat i la seguretat dels alumnes
és anar a l’escola a peu o amb bicicleta.

Novetats en el parc infantil del
costat del col·legi el Roser
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El setembre passat es va completar l'equipament del parc infantil
situat davant del col·legi el Roser -entre l’avinguda Puig i Cunyer i
el carrer del Pare Manyanet- amb la instal·lació d’un nou gronxador
i un tobogan, a petició de l’AMPA del col·legi El Roser. Aquest dos
elements, que s’han afegit als que ja hi havia, amplien el ventall de jocs
i milloren aquestes instal·lacions per a l’ús de la quitxalla del poble.

Commemoració de la Diada del Voluntariat

Tot i el mal temps, el dissabte 27
d’octubre es va celebrar un any més
la diada del voluntariat. El fred i la
pluja no va fer enrere els voluntaris
i les voluntàries que van sortir a 2/4
de 9 de davant l'Ajuntament per anar
fins a la falda de Puigsec pel camí dels
xiprers i van finalitzar la caminada
a l'Escola Bellpuig, on els esperava
un esmorzar de germanor.
L'alcalde i els regidors van servir

l'esmorzar a una quarantena de
voluntaris que van ser presents a la
diada. Aquest gest es fa cada any per
agrair l'esforç de tots els que participen desinteressadament en les activitats que organitza l'Ajuntament.
Es va fer entrega a tots els assistents
d'un obsequi commemoratiu, una
motxilla i finalment es va organitzar
un concurs improvisat per veure qui
plegava més ràpidament la motxilla.

Convocada la cinquena
edició de la Beca de
recerca Josep Romeu
2019-2020
L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta convoca una nova edició de la Beca de Recerca pel bienni 2019-2020. La beca té per
objectiu el foment de la recerca i estudi de diversos camps referits
a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. En aquesta cinquena edició
es proposa un ventall de cinc temes específics i un de lliure:
- La música i els músics vilatortins.
- La industrialització a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.
- La microtoponímia del terme, els noms del poble, paraules
autòctones i els noms dels carrers de Sant Julià i Vilalleons
- Miquel Pallàs Sala, el personatge, la seva obra i la nissaga
familiar.
- El romànic i altres estils arquitectònics a Vilatorta i Vilalleons.
- Altres temes sobre Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

L'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta elogia la tasca constant
dels voluntaris i les voluntàries
que fan possible les activitats que
s'organitzen al municipi i fa una
crida a la participació de nous col·laboradors i els anima a participar-hi.
La solidaritat és un valor que tota
persona porta a dins i encoratja a
seguir treballant per fer el món una
mica millor.

Logo de la Beca:
Lipsanoteca de Sant
Julià de Vilatorta. Tapa
del reconditori de l'altar
de l'església parroquial.
Any 1050 (s. XI).
Fusta d'àlber amb
inscripcions incises i
pirogravades. Museu
Episcopal de Vic.

Les bases es poden consultar a la web de
l'Ajuntament: www.vilatorta.cat
- La Beca de recerca Josep Romeu està dotada en 2.500 € i un accèssit de 1.000 €.
- El termini de presentació finalitza el dia 23
d'abril de 2019 (diada de Sant Jordi).
- El veredicte es farà públic en el transcurs de
la Fira del Tupí del 2019 i es publicarà a la
revista Vilatorta de la Festa Major.
- El jurat estarà format per personalitats vinculades als àmbits descrits.
- El termini per realitzar el treball és de dos
anys, amb possibilitats de pròrroga.
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L'Ajuntament
torna a congelar
els impostos
de cara el 2019
Per unanimitat del Ple de l’Ajuntament del 29 d’octubre passat es va
aprovar la modificació de l'ordenança general de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal i de
diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2019 que no presenten canvis
substancials envers les dels últims anys. L'equip de govern va recordar
que manté el compromís de no augmentar els impostos durant aquest
mandat.

Calendari fiscal del 2019
Per l’any vinent l’Ajuntament ha situat el cobrament de la taxa per
a la gestió de residus urbans —deixalles— a principis de juny, per
no fer-la coincidir amb el pagament de l’Impost de bens immobles
(IBI). Les dates de pagament dels impostos i taxes municipals per
a l’any 2019 són els següents:
De l’1 de març al 2 de maig:
-Impost sobre vehicles
De l’1 d’abril al 4 de juny:
-Taxa per a la gestió de residus
Del 2 de maig al 2 de juliol:
-Impost de bens immobles urbans (no domiciliat)
1 de juliol:
-Impost de bens immobles urbans, 1a fracció (domiciliat)
Del 5 de setembre al 5 de novembre:
-Taxa servei de cementiri municipal
-Taxa per entrada de vehicles i guals
-Impost bens immobles rústic
Del 19 de setembre al 19 de novembre:
-Impost d’activitats econòmiques
4 de novembre:
-Impost bens immobles urbans, 2a fracció (domiciliat)

Festes locals per al 2019
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D’acord amb el calendari de festes laborals de Catalunya per al 2018 el
Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha escollit com a festes
locals els dies 10 de juny (dilluns de la segona Pasqua o Pasqua Granada)
i el 22 de juliol (dilluns després de la Festa Major).

Subvencions
a les entitats
El 8 d’octubre passat, la Junta de Govern
municipal va acordar atorgar les subvencions de la convocatòria del 2018 a les
entitats sense ànim de lucre del municipi,
d’acord amb els criteris de valoració i
puntuació establerts. Els imports es
calculen a partir de les sol·licituds de les
entitats, amb un barem que els atorga
més o menys punts en funció de les
activitats organitzades l’any anterior, de la
seva regularitat o de les seves necessitats.
Les subvencions atorgades en aquesta
convocatòria són:
Abaraka bake		
Agrupació Sardanista
Ass. Veïns de Vialleons
Caramelles del Roser
Club Ciclista Calma
Club Esportiu Vilatorta
Club Patinatge Artístic
Club de Tennis		
Coral Cants i Rialles
Terra de Tupinots
Tupinots – C. Joventut

618,41
1.598,32
240,00
1.254,85
453,96
1.620,51
664,76
1.690,20
623,72
1.045,06
1.490,21

L’Ajuntament atorga aquestes subvencions a través d’una convocatòria oberta i
publicada. Hi ha entitats que per la seva
naturalesa, activitat i l’ús que en fan
dels equipaments municipals tenen un
conveni signat amb l’Ajuntament que
especifica el tipus de subvenció. També
hi ha establert un sistema de concessió
directa per a entitats sense ànim de lucre
que per l’especial naturalesa de les mateixes fa inviable l’aplicació dels criteris
de valoració establerts en les bases del
règim de concurrència competitiva. Les
subvencions atorgades en aquest sentit
són:
Agrupació familiar Vilatorta
300
AMPA col·legi el Roser 400
AMPA escola Bellpuig 3.606
AMPA llar d’infants Patuleia
400
Escuderia Osona		
1.800
Òmnium Cultural
1.000

Una Setmana de la Ciència molt participada
Ja fa 23 anys que Catalunya dedica
una setmana a la divulgació científica amb actes que se celebren arreu
del territori. L'any 2012 Sant Julià
de Vilatorta es va adherir al projecte amb un ventall de propostes a
l'abast de tothom que es renova en
cada edició. Els protagonistes d'enguany van ser la meteorologia, les
energies sostenibles, els mandales,
la paleontologia i la gnomòtica.
El dijous dia 15 de novembre
Albert Borràs, de l’observatori de
Pujalt, va fer un divertit taller d'experiments meteorològics al l'escola
Bellpuig per als alumnes de tercer
i quart que van participar activament en diverses proves i assajos
relacionats amb la física de l’aire.
Dos dies més tard, el dissabte
dia 17, es van fer dos tallers molt
divertits i interessants al pavelló
municipal. En el primer els del
l'Associació Pendulum van explicar la importància de conèixer i
utilitzar cada cop més les energies
sostenibles i van mostrar els principis bàsics termo-solars proposant
la construcció d'un escalfador d'aigua. Mentrestant a la sala del costat és feia un taller de mandales on
els assistents, seguint la iniciativa
i les formes escollides, anaven enganxant llavors de diferents colors
damunt d'una superfície untada
amb cola de fuster. A la tarda la
Setmana de la Ciència ens va portar a Vic, concretament al Museu
de l’Art de la Pell on una trentena
de persones gaudiren d’una extraordinària visita guiada a l’exposició
“Osona, 50 milions d’anys enrere". De la mà de Francesc Farrés,
propietari de la col·lecció, es feu
un recorregut d’immersió en els
ecosistemes marins de l’Eocè i les
seves costes del sector oriental de
l’antiga Conca de l’Ebre, on es troba Osona actualment. A l’exposició es combina la visió científica,
amb exemplars de fòssils molt ben

preservats (holotips) i espècies úniques amb formes artístiques, mai
vistes abans, com els rastres de petjades de vertebrats, i invertebrats
en grans lloses de pedra (icnofòssils). Molts d’aquests fòssils i petjades són d’una gran bellesa plàstica
i ofereixen una visió d’art fòssil excepcional.
El diumenge es va fer l’ultima
activitat. Un conte per a nens i per
a nenes va explicar-los els sentit i
la necessitat de la humanitat per
saber i entendre les hores, els dies
de l'any i els canvis d'estacions i els
va proposar fer un rellotge de sol

amb materials senzills que es varen
poder endur a casa. Durant tota
la Setmana es va poder visitar una
interessant exposició sobre l'art romànic a Osona, amb fotografies de
Lluís Capdevila, cedides per AFADIP, a ca l'Anglada.
Més de 200 persones, mares,
pares, nenes i nens han gaudit,
conegut i experimentat en aquesta
nova edició de la Setmana de la Ciència, que a Sant Julià de Vilatorta
s'emmarca en el programa Viu el
parc, de la Diputació de Barcelona
i és organitzada per l’Ajuntament i
Meteovilatorta.
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InfoBreus
Convocatòria de noves places de personal

Al tancament d’aquesta edició de Vilatorta, l’Ajuntament
estava apunt de convocar una plaça d’enginyer municipal i
publicar altre cop la convocatòria de tècnic auxiliar de joventut, que es va aturar per ampliar-ne dels aspirants. Així
mateix, es preveu la convocatòria per la plaça de conserge
dels equipaments esportius del poble.

Nova senyalística en
els edificis municipals

Es convocarà de nou la concessió dels
bars del pavelló i de les piscines

El 30 de novembre passat es rescindí de mutu acord amb
Jordi Creus la concessió que fins ara tenia del bar del
pavelló i de les piscines. Es preveu que el mes de desembre
l’Ajuntament convoqui de nou aquesta concessió.

La delegada del govern, Alba Camps,
visita Sant Julià

En la recepció que es va fer el dia3 d'agost passat, la delegada va visitar al Casal Núria i se li va demanar una ajuda
de la Generalitat per la restauració dels esgrafiats. També
es van tractar altres temes d’interès, com la gestió dels pisos
del Perer de l’Agència de l’Habitatge, la necessitat de major
finançament per l’Espai Activa’t, la instal·lació de càmeres
de videovigilància o la possibilitat de places públiques per
una futura residència muncipal.

Moviment demogràfic
Entre el 21 de juny i el 30 de novembre

Naixements

Nil Casas Morera
Darius Emanuel Zob
Lola Pla Oliver
Samuel Pejenaute Fisas

30/07/2018
09/08/2018
24/09/2018
08/11/2018

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions

Maria Barris Banús (73)
Maria Creus Vidal (78)
Concepció Domènech Cuy (88)
Montserrart Jordà Muntadas (47)
Antonio García Morales (95)
Joan Boixeda Aguilar (75)
Maria Rabionet Vila (62)

30/06/2018
30/06/2018
02/07/2018
14/08/2018
05/09/2018
06/10/2018
28/11/2018

Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris
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Altes padró 46
Baixes padró 38
Naixements
4
Defuncions
7
Habitants a 30 novembre de 2018: 3.146
(1.553 homes i 1.593 dones)

Per tal de potenciar la imatge corporativa de l’Ajuntament, i per mostrar unitat en els múltiples serveis que
l’Ajuntament ofereix al poble, s’ha executat un projecte
que pretén que tota la senyalística —plaques dels
equipaments, retolació, etc.— tingui el mateix disseny.
Per fer-ho, primer es va encarregar a l’estudi de
disseny Eumo l’any 2015 que dissenyés el logo de
l’Ajuntament, a partir del nou escut heràldic del municipi, i també la resta d’elements simples de la imatge
corporativa, com ara els pictogrames, les paraules, els
colors i les formes bàsiques de suport. En segon lloc, la
pauta estructural és el suport invisible que sosté totes
les informacions, de manera que cada missatge s'inscriu seguint un mateix ordre. Els elements que s'han
tingut en compte són la tipografia , els pictogrames i
el codi cromàtic.
L’execució dels elements s’ha realitzat en dues fases.
Primerament es va aplicar la marca a la web, les xarxes
socials, la papereria i la documentació oficial de la
corporació. En una segona fase s’ha aplicat als vehicles
i, el passat mes de novembre, a la majoria d’equipaments i edificis municipals. En una futura fase, no
programada, s’hauria de preveure la substitució dels
suports i elements que encara no tinguin les imatges
actualitzades, com per exemple les plaques dels carrers.
L’execució del projecte, amb un cost d’uns 15.000
euros, es va encarregar a Graficser i Rètols Manuplas
després d’estudiar diferents pressupostos.

Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya
José Antonio Martín Pallín, fiscal
i magistrat emèrit del Tribunal
Suprem, va ser el ponent de la conferència institucional de la Diada
Nacional de Catalunya d’enguany
,que es va fer el diumenge 9 de setembre. Un públic molt nombrós va
omplir l’Aula de Cultura per sentir
les paraules del magistrat, que va
qüestionar la causa judicial contra
els presos polítics i exiliats. Des del
seu punt de vista va recalcar que la
consulta del 9-N i el Referèndum
d’Independència de Catalunya eren
inconstitucionals, però no s'hauria
hagut de recórrer al dret penal per
resoldre un conflicte polític. Martín
Pallín va desmuntar els delictes de
rebel·lió i sedició que pesen sobre
els dirigents sobiranistes afirmant

que és impossible justificar que
promoguessin un alçament violent
a Catalunya. Tot i això també va
dir que el més probable és que el
Tribunal Suprem condemni els
polítics catalans i que, tot i que el
tribunal d’Estrasbug pugui acabar
anul·lant la sentència, la revocació
pot trigar molt temps.
La commemoració del dia 11 es
va fer dalt el Castell amb un acte de
record als presos polítics i exiliats,
les imatges dels quals van presidir
la cerimònia des de les parets del
l’antiga domus de Bellpuig. Com
és habitual una xocolatada amb melindros esperava als assistents que
a primera hora van anar pujant a
peu per participar d’un bell matí
en aquest lloc privilegiat. Des de

l’escenari natural que és la base de
pedra des d’on s’aixequen les parets
es va anar desgranant el ritual: la
hissada d’una nova estelada al so
del Som vilatortins, cantats a cor
per tothom al ritme que marcaven
les Caramelles del Roser i la Coral
Cants i Rialles; l’ofrena floral de
les entitats, partits polítics i institucions del municipi; la lectura del
manifest, en aquesta ocasió llegit per
l’Anna García; i el cant de comiat
d’Els segadors, l’himne nacional de
Catalunya.
A migdia sortien els autocars de
la gent de Sant Julià per anar a la
Diada de la República Catalana, la
manifestació que es va fer a la tarda
a Barcelona i que va congregar més
d’un milió de persones

Acte de suport a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart
Jordi Sánchez, president de l'ANC, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, van ser empresonats el dia 16
d’octubre de 2017. Amb el lema “1 any de vergonya,
1 any de dignitat - no ens aturarem”, la Plataforma 1
d'octubre va convocar els vilatortins i les vilatortines per
recordar-ho en un acte a la plaça de Catalunya el dimarts
16 d’octubre. L’acte va aplegar molta gent per escoltar la
lectura d’un manifest que reclamava l'alliberament dels
dirigents independentistes, els presos polítics i el retorn dels
exiliats. Per acabar l’acte tots els assistents van participar
en l’enlairament de 12 fanalets que significaven els dotze
mesos d’empresonament dels Jordis.
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L'alcalde visita Marta Rovira i Anna Gabriel a Suïssa
El mes de setembre passat l’alcalde
de Sant Julià va participar en un viatge de tres dies a Suïssa organitzat
per l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Començà amb una trobada amb Marta Rovira i Anna Gabriel,
exiliades des d’inici d’aquest any per la
repressió de l’Estat espanyol. També hi
hagueren reunions amb dos responsables de l’Oficina de l’Alt Comissariat
de les Nacions Unides pels Drets Humans, Yulia Babuzhina i Marc Bojanic;
una trobada amb l’alcalde de Ginebra,
Sami Kanaan; una visita al Parlament

suís, on es va entrevistar amb membres
del Grup d'Amistat Catalunya-Suïssa,
com el diputat socialista Mathias Reynard o Helena Calleja. L’objectiu era

conèixer la democràcia directa a nivell
local a Suïssa. El viatge fou costejat íntegrament amb fons del grup municipal d’Acord per Vilatorta i Vilalleons.

L’Ajuntament aprova una moció de suport
al Parlament que reprova la monarquia
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El Ple de l’Ajuntament del 29 d’octubre passat va aprovar una moció
de l’Associació de Municipis per la
Independència en què s’acorda donar suport a la Resolució 92/XII del
Parlament de Catalunya, que reprova
la monarquia en el seu 15è punt.
L’alcalde va valorar l’oportunitat de
presentar aquesta moció, no com
una iniciativa aïllada de l’equip de
govern de l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta, sinó com a l’oportunitat de sumar-se a la determinació
mostrada per la majoria de grups del
Parlament de Catalunya, i tants altres
ajuntaments que també han aprovat
la moció en els mateixos termes.
En la seva intervenció el portaveu de PDeCat, Jaume Miravet,
va expressar que la monarquia “és
una institució antidemocràtica”, i
es va queixar de la impossibilitat de
votar-la perquè es pugui veure clarament el suport popular que té. D’altra banda, la regidora, Trini Subirana, va recordar que la monarquia
és “hereva directa del franquisme”.
L’alcalde, Joan Carles Rodríguez, va
parlar de la tradició pactista i de
l’arrelament del republicanisme en

la història de Catalunya recordant el
jurament que a Catalunya les corts
feien davant del rei: “Nós que valem
tant com vós, jurem davant vós que
no sou millor que nós, que junts valem
més que vós, i que us acceptem com
rei i sobirà sempre i quan respecteu
nostres llibertats i lleis, però si no, no”,
lluny del poder absolut que exercien
els reis en altres nacions. També va
afirmar que mantenir una corona
com a forma d’estat va en contra
de la meritocràcia que propugnen
els ideals republicans i va retreure a
la “monarquia fastigosa” i especialment al rei Felip VI que incomplís
la llei que emana del Pacte Interna-

cional pels drets civils i polítics, i
que avalés la repressió dels votants
als col·legis el primer d’octubre de
2017, sense ni fer esment de les
persones que havien estat agredides
per les forces de seguretat espanyoles.
A continuació, la regidora d’urbanisme i serveis, Montse Piqué, va
llegir la moció, que va ser aprovada
a mà alçada per unanimitat de tots
els regidors. La sessió es va cloure
cantant l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors. La sessió plenària
va ser seguida per un bon nombre de
veïns i veïnes de Sant Julià que van
aplaudir espontàniament el resultat
de la votació.

Record del primer any del referèndum d’independència
El dilluns 1 d’octubre passat va fer un
any de la celebració del referèndum
d’independència de Catalunya i es
va recordar amb diversos actes organitzats per la Plataforma 1 d'octubre
durant el cap de setmana del 29 i
30 de setembre i el mateix dilluns 1
d’octubre. La Plataforma està integrada per representants dels partits
amb representació al nostre municipi,
ERC i PDeCat, per Vilatorta per la
independència i Òmnium i el CDR
Vilatorta.
Amb el lema “a Sant Julià de Vilatorta vam votar i vam guanyar” es van
compartir els actes commemoratius
que van començar amb la inauguració
d’una exposició de fotografies d’aquell
dia al nostre poble i un matí d’activitats
infantils a la plaça de l’Ajuntament,
mentre David Soler dibuixava una lona
que va ser penjada a la pèrgola de la
plaça de Catalunya. A la tarda es va fer
una xerrada-debat amb la intervenció
de Josep Salom, del PDCAT; Jordi Fàbrega i Joan Carles Rodríguez, d’ERC
i Xavier Generó, de la CUP, moderats
pel periodista Xavier Ginesta. Al vespre
un sopar groc va congregar més de
250 persones i el concert solidari del
grup l’Esquerda van tancar els actes
del dissabte.
El matí de l’endemà es va projectar
el vídeo titulat 30 minuts que van
presentar la Marta i en Joan que van
viure en pròpia pell la violència policial de l’1-O a l’institut Pau Claris de
Barcelona. A migdia davant l’Aula de
Cultura en Marc Costa i l’alcalde Joan
Carles Rodríguez van descobrir una
placa commemorativa de la diada i pas
a l’acte “Música per la Llibertat” que
en aquesta ocasió va canviar d’escenari.
L’acció de la tarda es va fer al pont de
la Sauleda, sobre l’Eix transversal, per
omplir-lo de llaços grocs. Pel dilluns
dia 1 d’octubre es va convocar una
concentració a les 12 del migdia a la
plaça de l'Ajuntament, on l'alcalde va
llegir el manifest per exigir els drets
democràtics i denunciar la repressió.
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Joan Carles Rodríguez (Acord per Vilatorta i
Vilalleons-Acord Municipal) encara la recta final
del seu segon mandat com a alcalde. En aquesta
entrevista, explica que fins a finals d’any no
decidirà si es torna a presentar, però destaca
d’aquests quatre anys la implantació de la recollida
d’escombraries porta a porta al municipi, les
obres del nucli històric, l’arribada del gas natural i
la fibra òptica o, entre altres, la inauguració de la
reforma de ca l’Anglada i l’accés a l’Eix Transversal
per Vilalleons. La futura biblioteca municipal i
una residència per a la tercera edat són, des del
seu punt de vista, els projectes més importants
per tirar endavant durant el pròxim mandat.

Joan Carles Rodríguez
“Em sento alcalde de tothom,
tant si ens voten com si no”
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Es tornarà a presentar?
És una decisió que pesa.
Amb l'equip de govern estem molt posats en la gestió
del dia a dia, els projectes
de mandat, i necessito les
vacances de Nadal per reunir-me amb mi mateix.

fer inversió. Van ser quatre
anys molt difícils. D'altra
banda, m'he trobat moltes
persones que em demanen
que continuï. No m'ho agafo
com un mèrit personal, sinó
que la gent valora la feina
que hem fet com a equip.

En cas que no repeteixi, té el relleu perfilat?
A l'equip de govern hi ha
molt bona gent. És una
cosa que no em preocupa.

ERC d’Osona l’ha insistit per continuar? O per
saber si ho farà o no?
En absolut. El partit a la
comarca és molt respectuós amb l'autonomia local.

Temps enrere havia parlat d’un topall de vuit
anys a l’alcaldia.
Havia dit que ho considerava
el temps suficient. També és
veritat que hi ha dos condicionats. La nostra entrada
a l’Ajuntament va coincidir
amb els anys més durs de
la crisi econòmica, una paràlisi de l'administració i de
les hisendes locals a causa
dels pressupostos de l’Estat, que no ens permetien

És fàcil governar l'Ajuntament de Sant Julià?
D'oposició no en tenen
gaire. Governen amb nou
dels onze regidors.
No és fàcil, com a qualsevol
ajuntament de Catalunya.
Vivim una època complicada per l’administració
i les circumstàncies de
país. A més a més, portàvem un programa electoral
ambiciós. La dificultat ens

l'hem posat nosaltres mateixos. I n’estem contents.
Acord per Vilatorta i Vilalleons va tocar sostre el
2015 o encara té marge per
créixer en nombre de vots?
Crec que la majoria del
2015 va ser aclaparadora
i veig difícil repetir-la. Actuem en molts àmbits i segur que fallem en algun.
Com combina l'alcaldia
amb el càrrec de vicepresident del Consell
Comarcal d’Osona?
Ho combino molt bé. Són
dues coses compatibles: el
Consell em dona una visió
general i em permet aplicar
certes polítiques al municipi,
tenir els contactes necessaris
per tirar endavant projectes
o aconseguir inversions. I
viceversa, iniciatives d'AVV
que hem tirat endavant al
poble les he pogut extrapolar al consell, com ara
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polítiques de selecció de
personal a l’administració.
Quantes hores treballa?
Normalment m’hi poso a les
9 del matí i plego a la 1 per
poder anar a buscar els meus
fills a l’escola. A la tarda solc
fer de 4 a 8, però també hi ha
dies que no paro per dinar,
d’altres que hi ha juntes de
govern o reunions extres…
Independentment de si
es torna a presentar o no,
quin és el gran projecte del pròxim mandat?
N'hi ha dos de molt grans,
que no són tant de millora
urbanística, sinó de cara a les
persones: la biblioteca i la residència per a la gent gran. El
projecte de la biblioteca ja tira
endavant, però amb la residència també estem decidits.
L’ubicarien a l'actual pista poliesportiva? Al costat del Casal d’avis?
Sí, això ja ho podem avançar. Està a prop dels altres
serveis, la vista és magnífica, la zona de Sant
Roc és per a vianants...
El projecte que presentava el grup promotor,
però, era ambiciós. Requeria una inversió de 3
milions i mig d’euros.
Des de l'Ajuntament estem
molt contents amb el grup
promotor, hi ha gent molt
vàlida i que s'hi pot treballar
a gust. Estan col·laborant i
ens ajuden en tot el procés.
Les xifres pressupostàries
són les habituals, qualsevol residència per a gent
gran és un equipament d'un
elevat cost econòmic. Hi
viuen persones i, per tant,
requereix els millors serveis.
I la biblioteca s'ubicarà
a l'Arca de Noè, un dels
edificis més emblemà-

“Els dos grans projectes del pròxim
mandat són la biblioteca i la residència”
tics de Sant Julià. N'hi ha
d’altres, com el Solà, que
cauen a trossos. Què hi
pot fer l’Ajuntament?
El Solà és de propietat privada i és aquesta propietat
qui se n'ha de fer càrrec. El
que sí que ha fet l'Ajuntament
és vetllar i insistir perquè
el deteriorament no anés a
més. Entre altres, els hem fet
requeriments per tancar els
accessos i evitar episodis
de vandalisme. També ens
preocupa el Casal Núria.
Tenen pensat fer-hi alguna cosa? Fa uns mesos, la
delegada de la Generalitat
a la Catalunya Central, Alba
Camps, va visitar l’edifici.
Tenim un preacord amb la
propietat, descendents de
Pallàs i que s'estimen molt
l’edifici. La inversió que
s’ha de fer per recuperar els
esgrafiats és molt costosa.
Esperem que arribi el finançament necessari per part del
departament de Cultura, amb
un conveni que després permetria a l'ajuntament tenir un
pis del casal o fer ús del jardí.
També hi ha una inversió de 200.000 euros de

la Diputació de Barcelona que anirà destinada
al parc de les Set Fonts.
Què tenen previst fer-hi?
La idea és restaurar la part
antiga i traslladar el bar-restaurant a l’escorxador. Això
permetria que no fos un servei únicament de temporada.
I a la Rambleta, que
passarà amb els plataners? Els tallaran?
L'Ajuntament ha contractat un expert en arbrat urbà
per decidir quina és la millor
opció i ell va dir que realment
era un problema de nota.
Per tant, no m'estranya el
debat públic que s'ha generat entorn d'aquest arbrat,
que explica com ens estimem el poble. Penso que
des de l’equip de govern
hem de fer autocrítica, perquè l'Ajuntament va passar
d'una decisió a l'altra massa
ràpid, potser vam tractar el
tema massa frívolament.
En quin moment es troba la
via verda que ha de connectar la urbanització del Puig
amb el centre del poble?
El projecte està en exposició
pública i falta consignar els
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“Amb el projecte de la Rambleta som autocrítics.
Vam passar d'una decisió a l'altra massa ràpid”
800.000 euros, però hi ha el
compromís polític. A canvi
l'Ajuntament es farà càrrec de
la carretera, que actualment
és de la Diputació, i passarà a tenir-ne la titularitat.
Ja fa més de dos anys
que es va estrenar l'enllaç amb l'Eix Transversal. S'escapen camions
al centre del poble?
Per sort, no tants com abans.
Vam haver de millorar la
senyalització, vam fer un
tríptic informatiu, els navegadors també indicaven
una ruta incorrecta... Ara ja
passa molt poc. Ha estat
una gran millora, sobretot
pel veïnat de Vilalleons i de
l'avinguda de Montserrat.
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Parlant de carreteres, la
pota sud de Vic torna a
cuejar. El departament de
Territori i Sostenibilitat està
estudiant si és una infraestructura necessària. El
municipi se'n ressentirà?
Crec que no. En el pla d’infraestructures de la Catalunya Central de l’any
2008 hi figurava la pota sud
acabant al pla de la Mata,
però penso que aquesta
opció requeriria una inversió desmesurada. Vic ja té

moltes entrades diferents.
Ja estem totalment connectats a la fibra òptica?
Sant Julià ha entrat al projecte de la Diputació per
canalitzar la fibra a través
de la carretera i en realitat ja
la tenim i s'està desplegant.
Ens preocupava el polígon
industrial, però ara hi ha tant
Apfutura com Goufone. Les
Pedreres i Pleuna, en canvi,
són una zona fosca. Esperem
que hi pugui arribar, igual que
hem d’insistir per Vilalleons.
Ara que es torna a reactivar la construcció, hi ha
la possibilitat de fer nous
habitatges de protecció oficial a Sant Julià?
Tenim un problema d'habitatge greu. Una de les línies que
hauria de treballar l'Ajuntament en el proper mandat és
aquest. Més que la construcció de pisos de protecció oficial, el que seria necessari és
ajudar els propietaris a tenir
condicions segures a l'hora
de posar els seus habitatges
al mercat del lloguer. És un
crim que hi hagi pisos buits.
La tardor passada Sant
Julià va viure una onada
de robatoris i s'ha apostat per la instal·lació de

càmeres, igual que a Calldetenes i a Folgueroles.
Estan donant resultat?
Som un Ajuntament que en
polítiques de seguretat fem
més inversions que la resta.
Una prova és el servei de vigilància municipal i també hem
sabut sumar esforços amb
Calldetenes i amb Folgueroles.
Estic segur que les càmeres
seran un element dissuasiu.
Però encara funcionen
en període de proves…
De moment sí, no estan homologades. Estem
pendents de la comissió
de videovigilància del Departament d'Interior.
Hi ha la possibilitat de
recuperar la figura del
sereno? En altres municipis se n’està parlant.
Crec que els vigilants representen aquesta figura.
Estan a peu de carrer, s'assabenten de tot, detecten
punts de vandalisme... Són
els serenos del segle XXI.
Com ha viscut el procés independentista
Molt intensament. M'ha tocat
molt a nivell personal per la
relació d'amistat amb Marta
Rovira. Sant Julià no és una

Els empresonaments i
l’exili vénen donats bàsicament pel referèndum
de l'1 d'octubre. Per què
encara no s'ha trobat
un espai per dedicar a
aquesta data històrica?
Hi ha un gran nombre de
ciutadans que demanen un
espai: la plaça de l'Ajuntament. Nosaltres volem que
hi hagi un punt al poble
dedicat al Primer d'Octubre
i que sigui digne i important. Això requereix recorregut i estudiar-ho bé.
El CDR els ha posat pressió.
És cert. Entenc que la ciutadania fa el seu paper, però
les decisions que prenem
han de ser raonades i amb
perspectiva històrica.
Un dels arguments que
esgrimeix el CDR és que el
títol de Marquès de la Quadra va ser atorgat per Felip
V. Sant Julià ha fet els deures en memòria històrica?
En la referida al franquisme sí,
hem fet els deures. Al nostre
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illa i per resoldre problemes
s'ha de tenir una visió global,
de país. El meu grup la té i
m'ha portat a relacionar-ne
amb polítics del Parlament
i la Generalitat. Per tant,
ets sents a prop d'aquests
dirigents. Quan he vist el
que els ha passat impacta
moltíssim. Emocionalment
et deixa tocat. També he de
dir que em sento alcalde de
tothom qui viu a Sant Julià,
tant si ens voten com si no.
I sé que aquests representants independentistes també
senten això per les persones
properes a Ciutadans, per
exemple. A la llarga confio
que els catalans no independentistes veuran que la millor
opció és la República. Des
de l’independentisme, però,
hem de convèncer més gent.

“Tenim un problema d'habitatge greu.
És un crim que hi hagi pisos buits”
país, però, el tema monàrquic
i nobiliari està molt arrelat.
Si el revisionisme no es fa
amb rigor històric, malament.
Que el Marquès de la Quadra va ser un títol borbònic
ho sabem per la Viquipèdia.
No coneixem tota la història.
També va fer un donatiu molt
important per a la construcció de l'edifici de les escoles
i ajuntament i no m'agradaria
que ens deixéssim portar per
anàlisis poc acurades. El títol
de Marquès de Vilallonga, per
exemple, sembla tan borbònic com el de la Quadra, però
en realitat va ser atorgat per
l'arxiduc Carles d'Àustria.
Ara que parla de contextualitzar, en l'episodi de
l’agressió a can Planes pels
llaços grocs, alguns mitjans de comunicació van
arribar a dir que l’agressor havia estat vostè.
La cosa va acabar passant
desapercebuda per no posar en risc la bona imatge
del poble, però en un altre
moment m’hagués molestat

molt. Ho vaig viure malament. No hi ha dret que es
difonguin idees sense una
bona anàlisi dels fets.
Com valora aquest
darrer mandant?
Estic content d’haver fet
arribar serveis al poble com el
porta a porta, la fibra i el gas
natural, Ca l'Anglada i haver
acabat grans obres del mandat anterior, com ara l'accés
a l'Eix Transversal... També
altres projectes que cal tirar
endavant i alguns que s'han
retardat pel debat públic. La
valoració és molt positiva,
amb un equip de companys
treballadors, honestos i que
dediquen hores i hores al
municipi. Per mi és un honor
encapçalar aquest projecte.
I d'altra banda, el personal
tècnic de l'Ajuntament és
molt bo i fa acuradament
la seva feina, se la creuen.
Tinc un gran sentiment de
poble, de retornar a Sant
Julià tot el que m’ha donat.
Txell Vilamala - Carles Fiter

21

poble

Judit Rodríguez, Marta Costa i Queralt Guàrdia
premiades en projectes de recerca
El 12 de novembre passat es van lliurar els VI
Premis Projectes de Recerca per a estudiants
de l’institut les Margues de Calldetenes. Entre
els guardonats hi ha les vilatortines Marta Costa
i Judit Rodríguez pel treball "El llop a Catalunya"
que va guanyar el primer premi i Queralt Guàrdia, que juntament amb Ona de Santos i Divina
Plans, va obtenir el tercer premi amb el treball
"Música i neurociència". El segon premi va ser
per Cai Godayol i Marc Aumatell pel treball "El
feminisme a Joc de Trons". Els Premis de Recerca per a estudiants de 4t d’ESO són convocats
per l'Institut les Margues de Calldetenes en el
qual assisteixen alumnes de Sant Julià, Folgueroles, Vilanova de Sau, Tavèrnoles i Calldetenes.

Sant Julià novament amb la Marató de TV3

Paral·lel a l’edició d’aquest
número de la revista Vilatorta,
s’han preparat els actes solidaris de Sant Julià de Vilatorta
en suport a la Marató de TV3,
que tindrà lloc el diumenge 16
de desembre. La principal no-
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vetat d’enguany és la participació de l’Associació de Veïns
de Vilalleons que el dissabte
15 de desembre organitza una
sessió popular d’spinning per
recaptar fons per la lluita contra el càncer. Pel diumenge
dia 16 s’estan programant els
gruix de les activitats que com
és habitual es faran a la plaça
Catalunya amb la coordinació
de les Ampes de l’escola Bellpuig i col·legi el Roser, a més

de la participació de diverses
entitats del poble com la Colla
Gegantera o Mans Manetes.
A primera hora del matí hi ha
previst una xocolatada seguida de diversos tallers adreçats
als infants que podran gaudir
de totes les activitats pagant el
preu simbòlic d’un euro. Tots
els beneficis es destinaran a
la Marató de TV3 que enguany
està dedicada a la lluita contra
el càncer.

Cursos de dibuix i pintura

Cursos d'il·lustració i còmic

11 persones de diverses edats assisteixen al
curs de dibuix i pintura. Des del mes d’octubre
passat el professor d’art Josep Trilla ensenya
tècniques pictòriques als alumnes que reben
classes personalitzades d’acord amb el seu nivell. L'activitat es fa a la sala de tallerisme de
ca l’Anglada els dilluns de 6 a 8 del vespre. Us
podeu informar telefonant al 630 722 747.

Des de l’octubre passat Estudi Tres Llunes ha
posat en marxa un curs d’il·lustració, còmic i
manga en el qual participen 13 alumnes. La professora és Tanit Salvador dona classes el dilluns
de 3/4 de 5 a 1/4 de 7 de la tarda a l’escola Bellpuig i els dimarts a ca l’Anglada d’1/4 de 6 a 2/4
de 7. Us podeu informar al telèfon 677 613 096 o
escriure a: estuditresllunes@gmail.com

Sant Julià, protagonista d’una
entrevista de TV3 al President
de la Generalitat de Catalunya
El dilluns 3 de setembre Lídia Heredia, directora i presentadora del programa Els Matins de TV3 va entrevistar al a
l’Honorable senyor Quim Torra, President de la Generalitat
de Catalunya. Una unitat mòbil del programa es va desplaçar a Sant Julià de Vilatorta, seguint el criteri de ser el municipi de Catalunya amb el percentatge més alt de vots per als
partits independentista en les eleccions del 21 de desembre
de 2017, i una altra a Badia del Vallès -el municipi amb el
percentatge més baix-, per tal que la gent del carrer fes una
pregunta sobre el procés independentista al President de
la Generalitat. Del nostre poble hi van participar diverses
persones que entre d'altres van demanar-li qüestions sobre
el compliment del mandat popular resultat del Referèndum
de l’1 d’octubre i la visualització de l'acció de govern. A
l’apartat TV3 a la Carta de la web de TV3 es pot veure tota
l’entrevista que dura 43 minuts i mig. Les interpel·lacions de
la gent de Sant Julià es poden veure a partir del minut 13.

Les Puntaires de Sant Julià de Vilatorta
i Vilalleons us desitgen Bones Festes

Goufone també
desplega fibra
òptica al municipi

poble

Irene Giménez

L’Ajuntament ha autoritzat a l'operadora Goufone a desplegar xarxa
pròpia de fibra òptica a Sant Julià
de Vilatorta. Amb aquesta nova
proposta, que s’afegeix a la d’APfutura, s’arribarà a més habitatges
del poble especialment als barris
de Pleuna i les Pedreres, que de
moment no disposen d’aquest
servei. El desplegament pels espais privats -com per exemple les
façanes de les cases- dependran
del permís de cada propietari. La
propietat pot exigir que la instal·
lació del cablejat, de les caixes
de connexions i de la resta d'elements s'integri amb les instal·lacions preexistents, i que a la façana es vegin el menys possible.
En cas d'alguna queixa, cal dirigir-se als operaris de Goufone. En
cas de no resoldre's el malentès,
o per conèixer com s'ha de fer el
nou desplegament, l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta resta a
disposició del veïnat per qualsevol aclariment. Goufone, que ja
comercialitzava serveis de fibra
òptica a través de la xarxa d’APfutura, ha decidit desplegar la seva
pròpia xarxa.

Acapte d'Osona
contra el Càncer
2.552,97 euros és el total que
l’Associació Osona Contra el
Càncer ha recollit en la campanya
d’acapte 2018 que ja s’acaba. Les
quantitats recollides en els punts
habituals han estat: 2.357,69€ al
poble Sant Julià; 105,28 € de les
propines del Restaurant can Teixidor de Vilalleons; i 90€ de la Nit
d’Entitats. Aquesta última quantitat s’ha lliurat a l’Hospital Sant
Joan de Déu. L’Associació Osona
Contra el Càncer dona les gràcies
a tothom que hi ha col·laborat i us
desitja un bon Nadal.

23

poble
24

Activitats nadalenques de l'Associació de Veïns de Vilalleons
Les germanes Patchmanetes van ser les encarregades de fet el quart taller de Nadal els dies
17 i 24 de novembre passat a la sala de l’antic
Ajuntament de Vilalleons. Tot i que un dels dies
es va haver de fer al restaurant de cal Teixidor
pel tall elèctric de 15 hores que va patir el nucli
de Vilalleons, això no va impedir tirar endavant
el taller.
Com ja es tradició, per les festes de Nadal es
farà el tradicional sorteig de la panera entre tots
els socis de l'entitat, que en aquestes festes va
prou bé omplir el rebost ja que són dies de tecs
constants i sobretaules infinites.
L’Associació de veïns de Vilalleons dona les
gràcies com cada any a tots els que els fan confiança any rere any i els que s'hi incorporen per
primera vegada. La funció de l'associació no és
altra que cohesionar la gent del petit poble, resoldre conflictes, dubtes, queixes i organitzar
festes, festetes, trobades i sortides culturals,
entre d'altres, sempre amb el suport i la implicació de tots els Vilalleonins.
L'Associació de Veïns de Vilalleons desitja
Bon Nadal a tothom.

Caminem amb en Lluís
Malet fa un parèntesi

Taller d'introducció
al disseny 3D

Per problemes de salut del seu promotor i guia,
les caminades amb en Lluís Malet dels mesos
d'octubre i novembre no es van poder fer. En el
moment d'escriure aquestes línies encara no se
sabia si es podria fer la del mes de desembre.
Caminem amb en Lluís Malet va començar
el 27 de novembre de 2016 amb l'objectiu de
caminar i conèixer la rodalia. Són sortides que
es fan un cop al mes amb rutes diferents i recorreguts de 10 a 12 quilometres -unes 2 hores i mitja o 3-. Fins el mes de setembre passat
s'havien fet 19 caminades més una d'especial
que va coincidir amb la Festa Major de Vilalleons d'enguany.

El Bibliobús Guilleries amb la col·laboració del
Punt Jove Tortí, va organitzar un taller d’impressió en 3D, adreçat a infants i joves de 12 a 16
anys. L’activitat dirigida per l’equip de Robot
Academy va iniciar els joves en la utilització
d'un programa professional de llicència oberta
per dissenyar objectes tridimensionals imprimibles en 3D.
El taller es va fer el dijous 29 de novembre
passat i va tenir una durada de 3 hores dividides
en tres parts: introducció, primers passos i disseny i impressió d'un clauer que tots els participants es van endur com resultat de l'experiència
viscuda.

El músic i rapsode Valentí
Maymó encarna Jacint Verdaguer en l’espectacle Camins
del paradís, una obra de Jordi Lara que realitza un viatge
biogràfic i literari per la vida
del poeta a través d'un monòleg en què apareixen poemes
com El calze i l’arpa, a la Verge
o La veu del Montseny, entre
d'altres. El recital també inclou
apunts musicals de tenora tocada en directe pel mateix
artista. L'espectacle comença amb l'arribada de mossèn
Cinto al Paradís després de la
seva mort. Allà, es retroba amb
la mare que li va ensenyar les
cançons d'infantesa i es proposa fer-se sentir amb la cançó del paradís L'espectacle es
va representar el divendres 31
d’agost passat a la sala polivalent de ca l’Anglada i s’hi va

poder accedir amb entrada reservada prèviament i pel sistema de taquilla inversa.
Aquesta proposta de pagament que es fa quan se
surt del local és un exercici
de maduresa i responsabilitat
per l’espectador ja que valora quina quantitat pagarà en

Homenatge a Manuel de Pedrolo
Sant Julià de Vilatorta va recordar l'escriptor Manuel de Pedrolo
amb un acte d’homenatge en motiu del centenari del seu naixement. El 22 de setembre passat la platea del Saló Catalunya
es va convertir en una àgora on el filòsof i poeta Anton Carrera i
Lluís Badosa, director de Vilatorta Teatre, van desgranar la vida
i obra de Pedrolo. La inusual disposició de les butaques va permetre que el nombrós públic assistent participés d’una manera
activa i directa en els col·loquis que es proposaren. A la segona
part de l’acte, i en el mateix banc que va servir de punt central de
l’escena, Àngela Tangarife, Adrià Rosell, Leonardo Vicente, Joan
Carles Rodríguez i Jordi Puigbò van representar l’obra la Sentència, dirigida per Lluís Badosa i produïda per Vilatorta Teatre.

poble

Valentí Maymó porta Verdaguer a ca l'Anglada

funció del que ha vist tenint en
compte aspectes com l’originalitat, la creació, la qualitat, la
interpretació, etc. Aquest sistema té per objectiu conscienciar el públic que assisteix als
espectacles dels costos que
tenen la producció i l’exhibició
de qualsevol acció escènica.

Diumenges
3, 10, 17 i 24
de febrer de 2019
El preu de l’entrada
és de 4€ per sessió.
Abonaments per
a les 4 sessions a 12€.
Les projeccions
començaran
a 2/4 de 6 de la tarda.
Les pel·lícules
s’anunciaran
oportunament.
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Gran recapte
d'aliments
En el moment de tancar
l’edició de la revista es feia
la campanya de recapte
d’aliments, una iniciativa
del Banc d'Aliments de Catalunya que compta amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i diversos comerços
del poble -Alimentació Fiter, Casa Gallart, el Rebost,
el forn de pa Sant Julià, la
pastisseria Crossandra i
la farmàcia Comas-. L’objectiu d’aquesta campanya programada entre el
30 de novembre i el 7 de
desembre és la recollida
d’aliments bàsics de primera necessitat i productes
d’higiene. Es calcula que
a Catalunya actualment hi
ha un 20% de la població
que viu en situació de pobresa. Aquestes persones
requereixen la solidaritat i
capacitat organitzativa de
la societat per no esdevenir persones marginades,
per aquest motiu els bancs
d'aliments posen en marxa
el projecte del gran recapte
d’aliments que enguany ha
arribat a la vuitena edició.
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Interns de les presons de Brians II
i Lledoners en un campionat de
futbol Sala a Sant Julià
El dimecres 21 de novembre
passat els alumnes del grau
de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i
d’Educació Social de la UVic
van organitzar el primer torneig interpenitenciari de futbol
sala entre els interns de les
presons de Lledoners i Brians
II. L’activitat que va tenir lloc al
pavelló municipal de Sant Julià, s’emmarcava dins l’assignatura “L’activitat física com
a recurs socioeducatiu” que
comparteixen els estudiants
dels dos graus.
Durant el primer trimestre
els estudiants van dedicar diverses sessions de classe a
planificar l’esdeveniment, organitzant-se en diferents comissions per poder treballar
els àmbits esportiu, institucional i comunicatiu. Prèviament,
van rebre una xerrada sobre
organització d’esdeveniments
i van tenir l’oportunitat de visitar els dos centres penitenciaris. També van conèixer
de la mà del tècnic d’Esports
de Lledoners, Miguel Olmos,
com es desenvolupa l’activitat
física a les presons i van participar en una taula rodona amb

cinc presos de Lledoners i
altres professionals per arribar a acords relacionats amb
l’organització del torneig.
Per al torneig, que va començar a les 3 de la tarda i es
va acabar a les 6, es van fer
quatre equips aleatoris formats per estudiants i interns
dels dos centres, els quals
van competir en dues rondes
de partits de 10 minuts cadascun. La jornada, que havia començat amb una visita
a la ciutat de Vic durant el
matí, de la mà del professor
Llorenç Soldevila, va acabar
amb un berenar on interns,
estudiants i educadors van
posar en comú com havien
viscut l’experiència.
Per al professor coordinador del projecte Marià Pasarello, “l’objectiu d’aquesta
iniciativa respon a la voluntat de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes, d’implicar-se en
el territori i portar la realitat
a les aules”. I va afegir que
“activitats com aquestes són
molt positives, ja que l’alumnat pot veure com s’aplica la
teoria en un entorn real”.

No hi ha cap any igual ni cap afany tampoc.
A l’hivern enyorem la calor de l’estiu,
a l’estiu anhelem la fredor de l’hivern.
Només mig acceptem tardors i primaveres.
Ens espera l’incert a cada cantonada
i bevem solitud a les fonts ancestrals.
Les arcades del temps ens acullen ombrívoles.
Som només un record de l’esforç esmerçat.
Tot amb tot, cal tenir preparat l’estat d’ànim
per si mai arribés el moment absolut.

amalgama

2019

Anton Carrera

CELEBRACIÓ DE SANT JULIÀ
patró de la parròquia

dissabte, 12 de gener
A les 6 de la tarda, a ca l’Anglada
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES

“LES RAJOLES CATALANES
D'ARTS I OFICIS”

Oberta fins al mes de març,
en horari de 10 a 1 del migdia tots els dies, excepte els dijous

diumenge 13 de gener
A les 12 del migdia, a l’església parroquial

OFICI SOLEMNE

Amb el cant en llatí del compositor Ramon Victori

A les 5 de la tarda, al Saló Catalunya

ARTRISTRAS TEATRE
PRESENTA

ELS PETITS MÉS GRANS

ESPECTACLE DE TITELLES, ACTORS

i manipulació d'objectes que ens parla de l'equilibri
de la natura des del punt de vista dels animals més petits.
Espectacle familiar per a tots els públics.
Entrada gratuïta
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Català a l'atac

Encetem una nova secció proposada per l'Oficina de Català del
Consell Comarcal d'Osona del Centre de Normalització Lingüística
d'Osona. Es tracta d'un espai on es publicaran articles relacionats
amb la nostra llengua. Els temes seran diversos: curiositats lingüístiques, barbarismes, cultura... I comencem parlant de Pompeu Fabra, la persona que va endreçar la nostra llengua.

Qui era Pompeu Fabra?
Sabíeu que enguany celebrem els 150 anys del naixement de
Pompeu Fabra i els 100 anys de la publicació de la Gramàtica
catalana? Què sabem de la vida del lingüista i gramàtic català
més il·lustre?
Pompeu Fabra i Poch va néixer l’any 1868 a Barcelona, a
l’antiga vila de Gràcia. Des de ben jove va ser un apassionat per
les llengües, li agradava observar-les i comparar-ne les gramàtiques, i sovint anava al port a practicar francès i italià. Però com
que va ser un bon estudiant que destacava en matemàtiques, la
família el va convèncer perquè cursés els estudis d’enginyeria
industrial. De fet, opinaven que si es dedicava a les lletres, no en
trauria profit.
Amb el temps, la seva vocació de filòleg es va anar consolidant fins al punt que va sentir una profunda necessitat de normativitzar el català. Tot va començar un dia que es disposava a
escriure una carta als seus nebots; aleshores va quedar perplex
quan va veure que no era capaç d’expressar-se correctament en
la llengua amb què havia crescut.
Aquest fet el va impulsar a escriure diverses obres, sempre
amb el neguit i la il·lusió de visibilitzar la llengua i posar-la al dia.
Cal destacar-ne tres: les Normes ortogràfiques (1913), la Gramàtica catalana (1918) i el Diccionari general de la llengua catalana
(1932), autèntic pilar de la llengua.
El seu esforç per modernitzar la llengua catalana va perdurar
fins als darrers dies de la seva vida. El prestigiós lingüista i gramàtic va morir el 25 de desembre de 1948 a Prada de Conflent,
on s’havia exiliat després de la Guerra Civil.
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CPNL - Oficina Osona

Coneixeu el
Consorci per a
la Normalització
Lingüística?
El Consorci per a la Normalització Lingüística organitza activitats per fomentar la presència del
català en la vida quotidiana i ofereix els serveis
necessaris per avançar en
l’ús de la llengua catalana.
Organitzades a través dels
centres de normalització
lingüística (CNL), les seves
activitats i accions es duen
a terme en col·laboració
amb els ens locals i, també, amb organitzacions,
entitats i empreses.
La principal missió del
Consorci és col·laborar
amb els ens locals, integrats o no a la institució,
per estendre el coneixement de la llengua catalana, fomentar-ne l’ús
normalitzat i afavorir la cohesió social en el territori.

Oficina de Català del
Consell Comarcal d'Osona
Consorci per a la
Normalització Lingüística
Persona de contacte:
Berta Subietas Saumell
osona@cpnl.cat
Telèfon: 938 832 165

Vilatortins
en xarxa

@

marcm psé (@contramunt) - 20 d’agost
La gent que sap on és Mart però no Sant
Julià de Vilatorta em crea desconfiança

amalgama

Per quedar retratats!

Montse Rodriguez (@MontseR34090364)
22 de setembre
Gaudint d'un acte de Manuel de Pedrolo a
Sant Julià de Vilatorta. Fantàstic

El 17 de setembre del 2016 s'inaugurava l'accés
directe de l'Eix transversal al polígon industrial,
per la carretera de Vilalleons (BV-5202). Aquesta
obra resolia el problema de trànsit de camions per
dins del poble. L'Ajuntament va editar, en diversos
idiomes, uns díptics informatius del nou accés
que es van fer arribar a les empreses de la zona
industrial perquè els donessin als transportistes
que operen o treballen amb elles. Juntament amb
aquest fulletó també es va incloure el vial en les
cartografies del GPS. És inadmissible que a hores
d'ara encara hi hagi algun camioner despistat, o
no, que passi pel mig del poble.

El
racó
de
l’ikebana
L’ikebana com a mitjà de meditació
La connexió d'ikebana amb el pas de les estacions
i cicles de la vida el convertim molt més que una
practica d’expressió artística.
L'ikebana té un fort caràcter espiritual, per això
és utilitzat com a mètode de meditació. De fet,
l'elaboració dels arranjaments ha de ser amb silenci absolut per poder connectar amb les diverses textures del material que ens dóna la natura.
Es un moment íntim de comunicació que ens porta al relaxament del cos, la ment i l’ànima.
Anna Sabaté

Anna Sala (@AnnaSalaVergs) - 27 de set.
#elmeu1O A Sant Julià de Vilatorta cap a les
11 del matí, mentre una gentada de por feia
cua davant de l'Ajuntament per anar a votar,
un noi toca els Segadors amb una trompeta.
Es va fer un silenci absolut i a més d'un ens
van caure les llàgrimes. Molt emocionant!
Xavier Ginesta (@xavierginesta) - 29 de set.
Gràcies gent del CDR i @assemblea de Sant
Julià de Vilatorta #Osona per la càlida acollida
i el bon debat.
Marc Costa (@CostaTrachsel) - 30 de set.
Avui a Sant Julià de #Vilatorta hem recordat
com tot un poble, sense por, amb decisió,
fermesa i valentia, va anar a votar per decidir
el nostre futur polític, vam romandre tots plegats al costat de les nostres urnes i, sobretot,
vam guanyar #1O #Orgulldepoble
Almanacat Musical (@almanacat) - 11 d’oct.
L'11 d'octubre de 1924 naixia a Sant Julià
de Vilatorta el músic Manel Rodríguez i Suñé,
instrumentista i compositor. Autor de caramelles, com ara "Quatre cents anys"
Segimon Rovira (@SegimonRovira) - 16 d’octubre
A Sant Julià de Vilatorta també hem encès 12 fanalets per recordar els 12 mesos de presó de Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez #LlibertatPresosPolitics
Cristina Güell (@crisguellg) - 16 d’octubre
365 dies sense els Jordis i encara no hem vist
néixer el drac... és massa temps!! @jcuixart i
@jordisanchezp us volem a casa, a vosaltres
i a tots/es!! #llibertat #vilatorta (ha costat però
el fanalet ha pujat amunt, amunt)
Carles Fiter
(@cfitverd)
19 de novembre
A Sant Julià de
#Vilatorta traiem els
llums abans de posar-los #bonnadal
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Francesc Farrés Malian

Geòleg i propietari del castell de Sant Llorenç

“A Sant Llorenç s’hi ha trobat des
de restes de l’home prehistòric fins
a terrissa d’en Xec de Sant Julià”
Nascut a Vic el 21 de juny de 1938, Francesc Farrés és
un enamorat d’Osona. Va estudiar geologia a Tolosa de
Llenguadoc i fins a la jubilació va exercir d’enginyer en el
camp de la hidrologia. Des del mes de setembre exposa al
Museu de l’Art de la Pell una selecció del seu extens patrimoni
de fòssils, tots recollits exhaustivament a la comarca. Hi ha
des de petxines fins a peixos o tortugues, però també les
anomenades pistes, escenes de vida de fa milions d’anys
que van quedar gravades a la roca quan aquesta encara era
tova. Tal com ell mateix explica, Farrés ha dedicat sis dècades
d’investigació paleontològica a Osona i a Sant Julià hi va
arribar precisament a través d’excursions amb aquesta finalitat.
També és el propietari de l'antic monestir de Sant Llorenç.
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Ara fa 50 milions d’anys,
Osona era un mar. Ens
hem d’imaginar que aquí
on estem asseguts, en una
casa del carrer Verdaguer
de Vic, hi havia aigua.

Sí, però el fons de la Plana
era força profund, no hi havia
llum, les circumstàncies
mediambientals només
permetien la vida
d’alguns espongiaris.

En indrets més elevats, en
canvi, tenen constància
que hi vivien animals com
peixos o tortugues.
Les zones inferiors de
Sant Julià, les de terrenys
vermells, eren d’al·luvió
procedent del desgast de les
muntanyes perifèriques. Hi
havia una profunda depressió
que s’anava cobrint amb
sediments que portaven els
rius. La situació, per tant, era
de molta convulsió i no hi
podia haver vida més enllà
d’algues o cargols petits.
Quan aquest estrat vermell
s’acabava i ja entrava el
mar, el que ara veiem de
color gris, hem de pensar
en aigües calentes que
fa 45 o 40 milions d’anys
estaven colonitzades
per molts animals.
Què és i com es
crea un fòssil?
Simplement es tracta d’un
ésser viu que va existir en una
etapa ecològica determinada.
La pressió d’aigua que tenia
al damunt, així com les
reaccions fisicoquímiques

personatges

dels materials que li feien
d’embolcall, el van convertir
en pedra juntament amb la
roca matriu. Normalment
les parts toves dels fòssils
desapareixen, motiu
pel qual es conserven
closques, espines i ossos.
És a dir que un element tan
inanimat com una pedra pot
resguardar bocins de vida...
La literatura es llegeix amb
llibres i fulls de paper. La
paleontologia ho fa per mitjà
d’estrats de pedra. Les lletres
són les restes fòssils dels
primitius habitants del medi.
D’on li ve la passió per
aquesta ciència?
Representa tota la meva
vida d’estimació d’un lloc
determinat, Osona, i per
extensió de tant d’altres,
com Sant Julià. La persona
que em va fer agafar afició
pel camp de les ciències
va ser el farmacèutic Sr.
Fargas, que per sort el
vàrem tenir en els primer
cursos del batxillerat. Va
ser el detonant per estudiar
la carrera de geologia.
A banda dels fòssils
corporals de petxines,
crancs o tortugues, a
l’exposició al Museu de
l’Art de la Pell també
hi mostra el que vostè
anomena pistes. Ens en
pot fer cinc cèntims?
Pensem que en un fanguissar
hi passa un cuc, hi deixa la
petja, i aquest cuc pot anar
de dret o de tort, llavors hi
passa un cargol, deixa un
altre tipus de petja, hi passa
un cranc, les potes d’un
ocell… Quan el sediment
s’asseca s’endureix i, quan
el torna a tapar una vinguda
de fang, queda emmotllat
el que va trobant buit,
de manera que aquestes

“Tota la vida he sigut un comarcalista.
Osona és la meva pàtria”

petges apareixen amb relleu.
Des del punt de vista de
comportament, les pistes
són potser més interessants
que els fòssils corporals.
Recullen escenes de vida.
Es parla d’Osona com
un territori excepcional
gràcies a aquest mar de fa
milions d’anys. Per què?
El 1905, el doctor Almera
cita per primera vegada
l’existència en l’eocè de la
península Ibèrica de restes
d’un mamífer marí en aquell
temps anomenat Halitherium,
una espècie de dugong o
manatí. La descoberta la va
fer a Sant Julià, motiu pel

qual us vau convertir en el
primer municipi a tenir una
publicació amb referència
científica. A més a més,
el doctor Almera va fer un
formidable estudi geològic,
amb mapa inclòs, dels
cantons de Sant Julià fins
a Vic. Hi havia una llista
amb més de 300 fòssils
documentats en itineraris de
Puigsec a Sant Llorenç i de
Cànoves a Puig-l'agulla.
Per què tot això va
passar a Sant Julià i
no en un altre lloc?
Les excel·lents aigües i
el bon clima van donar
categoria al poble, a més

31

personatges
“A Sant Julià hi va
haver un esclat
de ciències i de
docència molt
lloable”
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A la foto, Francesc Farrés amb els doctors Rosa Domènech i, sobreposat,
Ferran Colombo, de la Universitat de Barcelona; Giorgio Carnevale, de la
Universitat de Torí; Jordi Martinell, de la Universitat de Barcelona i Albert
Vidal, geòleg del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
A l'esquerra, la carta geològica i topogràfica de Sant Julià de Vilatorta
confeccionada pel Doctor Jaume Almera i cartografiada per Eduard
Brossa, publicada l'any 1905 gràcies al mecenatge de Francesc de Paula
Benessat i Josep M. Bofill, del mas el Solà.

d’haver-s’hi vestit uns edificis
magnífics i una convivència
forana amb gent de molta
cultura. Hi va haver un esclat
de ciències i de docència
realment lloable: inicis
d’astronomia i meteorologia,
assaigs radiofònics... Com a
curiositat, el doctor Almera a
l’hora de classificar els fòssils
localitzats aquí va fer servir
monografies publicades a
l’Índia. Sona estrany, però
les nostres terres les havia
banyat el mateix mar, el
Tetis, que donava la volta
al món. La roca calcària
que hi ha a Tavertet, per
exemple, cronològicament
és la mateixa que recobreix
les piràmides d’Egipte de fa
més de 40 milions d’anys.

de patrimoni dels municipis
de la comarca. Tot això
està estudiat i publicat
a l’estranger. L’exposició
és una desena part del
recull de tota una vida.

Com el doctor Almera,
vostè ha anat fent les
seves pròpies descobertes.
Com ha arribat a aplegar
tantes peces?
Tot el meu estudi
paleontològic d’aquests 60
anys forma part d’un recull

Encara és possible
trobar fòssils?
Se n’han recollit molts. Ara
és més difícil trobar-ne, la
naturalesa ha de desfer la
roca i els ha de fer sortir
a la llum. Sempre heu de
pensar que els fòssils més

Quin futur li espera a
aquest patrimoni?
Tota la vida he sigut un
comarcalista. Osona és
la meva pàtria i, per tant,
m’agradaria que es quedés
aquí. Però, és clar, això no
depèn de mi, la feina per
part meva està feta. Hi ha
exemplars únics al món,
com les tortugues i peixos
que s’han batejat amb el
nom de la comarca, i que
s’han publicat en revistes
tècniques internacionals.

bons no els hem trobat
excavant, perquè així és
difícil recuperar-los, sinó
gràcies a la sort i el treball
pacient de la natura.
Com neix la seva relació
amb Sant Julià?
De l’època d’estudiant. Ens
van dir que a Puigsec i a
Cànoves hi havia fòssils i
hi pujàvem a peu a buscarne. Llavors ja vèiem
aquelles serralades amb
unes ruïnes que ens havien
dit que era un castell…
El castell de Sant Llorenç,
una propietat que va
acabar comprant.
Sí, per un atzar vaig tenir
la possibilitat de comprarlo. I hi vaig aplicar la
geologia i l’arqueologia
fins a arribar a fer-ne el
catàleg arqueològic.
Ha estat el projecte
de la seva vida?
Segurament sí, part de les
excavacions fetes a Sant

De tot el que s’ha descobert
al Castell de Sant Llorenç,
què és el més important?
El conjunt de l’arqueologia.
És un indret gairebé insòlit:
amb poc més de 10.000
metres quadrats s’hi ha
trobat des restes de l’home
prehistòric fins a terrissa
d’en Xec de Sant Julià.

Albert Llimós - El 9 Nou

“La roca calcària que hi ha a Tavertet
cronològicament és la mateixa que
recobreix les piràmides d'Egipte”

“Els fòssils els hem trobat gràcies a la sort
i el treball pacient de la natura"

personatges

Llorenç varen comptar amb
ajuts voluntaris de Jordi
Pallàs, Josep Masó, Josep
Carrera i Pere Buixó. Referent
a l’exposició “Osona 50
milions d’anys enrere”, una
altra vegada he tingut un
ajut desinteressat d’amics
vilatortins com en Lluís Vilalta
o en Climent Villegas.

Qui va ser la primera
persona del poble
que va conèixer?
En Santi Riera, anàvem a
estudi a Sant Miquel als
anys cinquanta. I després
en Jordi Pallàs, que va
ser la meva mà dreta al
principi de Sant Llorenç.
Pel·lícula:
Casablanca, pel context,
per la morbositat dels fets i
l’extraordinària interpretació
els seus actors.
Llibre:
Llegeixo poc, només obres
tècniques.
Polític:
Els que estimen de debò el país.
Mar o muntanya: Muntanya

L'any 2013 es va editar el Catàleg
arqueològic de Sant Llorenç del
Munt. A la dreta, troballa de les
primeres restes humanes, any 1971.

Salat o dolç:
Soc ambivalent i molt tradicional amb el menjar. Com
amb tot, considero que tinc
una addicció per Osona.
M'agrada el meu petit món.
Txell Vilamala
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Josep M. Muñoz Verdaguer
Reparacions i muntatges:
Finestres d’alumini i PVC,
persianes, motoritzacions,
mampares de bany, tendals
vidres i miralls, mosquiteres,...

699831521
Av. Poetes Catalans, 46
Folgueroles (08519)
ia.muverdaguer@hotmail.com

CARRER DE MONTSENY, 39
SANT JULIÀ DE VILATORTA
TEL. 93 812 21 04 / 629 05 95 55
MAIL vilatortacristall@gmail.com

MIRALLS
ALUMINIS
PVC
MAMPARES DE BANY I DUTXA
(amb mides especials)
CORTINES (enrotllables, screen)
MOSQUITERES
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Nit dels ratpenats
El 20 d’octubre es va realitzar, a l’aula
de cultura de Sant Julià de Vilatorta, la 1a
nit dels ratpenats organitzada per l’Espai
Natural de les Guilleries-Savassona.
Des de fa 14 anys desenes de municipis de Catalunya dediquen unes hores
d’una nit d’estiu a explicar què són els
ratpenats i per quins motius val la pena
protegir-los i conservar-los. Sabeu que
els ratpenats són mamífers i que mengen
tones d’insectes? O que, tot i el coneixement popular, no són cecs i hi veuen?
A l’explicació tècnica que va fer la Maria Mas, biòloga del Museu de Ciències
Naturals de Granollers, es van respondre
preguntes com aquestes i vam aprendre
molt sobre els ratpenats. Després de la
xerrada, es va fer un taller de construcció
de caixes refugi per a ratpenats i vam sortir fora a veure’ls i sentir-los.
Davant de l’èxit que va tenir la nit dels
ratpenats, i que molta gent no hi va poder
participar, l’any vinent la repetirem a algun dels altres municipis del Consorci de
l’espai natural. Gràcies a tots els que vau
participar!

Les fonts
del nostre entorn

espai natura i patrimoni

Consorci de les
Guilleries Savassona

La font del Doctor Sanmartí
La Font del Doctor Sanmartí, situada al passeig de
mossèn Cinto Verdaguer, està dedicada a la memòria de Joan Sanmartí Casabayó, que va ser metge
de Sant Julià de Vilatorta des de la seva arribada al
poble el gener de 1961 fins l’any 1985.
El doctor Sanmartí, que també va ser alcalde del
nostre poble entre els anys 1965 i 1974, va néixer a
Caldes de Montbui l'any 1915 i morí a Sant Julià de
Vilatorta el 1987. Joan Sanmartí també va ser metge
de Sant Joan de Mediona entre el 1944 i 1961 i alcalde d’aquesta vila des de l’any 1956 fins al 1961.
Per homenatjar-lo, l’any 1987 es va recuperar la
font que fins als anys 30 del segle XX estava situada
al costat de antiga capella de Sant Roc que hi havia
a la plaça de l'Ajuntament i que va romandre desmuntada durant molts anys en un magatzem municipal. La font es va reconstruir novament al passeig de Mossèn Cinto, a prop de casa seva. En la
reconstrucció hi va participar l’escultor Jordi Pallàs
que va encaixar les peces i va obrar els elements de
pedra que hi faltaven, sobretot els d’una cara, ja que
en la seva ubicació a la plaça de l’Ajuntament la font
estava adossada a la paret de la capella. L’aigua
que brolla del broc procedeix de la xarxa municipal.
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Tot un
senyor
fiscorn!

Targeta de presentació d'en
Julià Soler com a professor de
trombó i fiscorn baix des del
seu domicili a Barcelona. Al
darrera de la targeta apareixen
les orquestres amb les que
havia actuat fins aleshores i els
sobrenoms que li van dedicar.

En una de les moltes terrisseries que hi havia a Sant Julià, concretament a la de can
Tomàs de Plaça, el dia 16 de
gener de l’any 1879 hi va néixer en Julià Soler Puigsech,
conegut durant molts anys
en el món musical per la seva
gran capacitat interpretativa
amb el fiscorn baix.
Havia après l’ofici de terrisser a casa seva mateix, feina
que alternava amb la seva formació musical a l’escola del
poble promoguda, com ja és
sabut, pel Dr. Manuel Anglada. Molt aviat van començar
a córrer veus de les qualitats
naturals del noi i la seva solidesa interpretativa, perquè
tenia el do d’impactar amb
el seu descarat atreviment.
Deien que era un torrent desbocat, que llegia amb els ulls
tancats, amb talent per tocar
d’oïda i que modulava amb
tanta sensibilitat que el feia
parlar. Tot plegat va fer que ja
d’entrada fossin unes quantes
formacions musicals interessades a aconseguir els serveis d’un jove tan prometedor.

De caràcter decidit, durant
aquesta primera etapa va
procurar sempre de fer estades de “temporada” en entitats diferents tal com trobem
detallat en la targeta /presentació d’oferta de serveis adjunta –redactada amb l’estil
d’aquell moment- on podem
veure la quantitat i el nivell de
les orquestres i localitats on
havia deixat empremta.
En aquest punt es fa imprescindible puntualitzar que,
per poder introduir-se entre
aquells col·lectius acostumats

Segell de l'Orquestra
La Renaixensa
on apareix el nom
d'en Julià Soler com
representant de
la formació. L'adreça
de referència era el
cafè que regentava.

de tota la vida a fer les actuacions completament a pèl, és
a dir, sense l’ajut de cap dels
elements artificials actuals,
s’havia de participar primer
com a solista, en una mena de
prova tancada, on cada músic
acabat d’arribar per preparar
la nova temporada amb la formació local, ja sabia d’entrada
que només tenia possibilitats
de passar-la amb èxit, atacant
amb força i decisió els obligats
del desconegut nou repertori.
Això era la clau per merèixer
entrar en les deliberacions
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En Julià Soler, primer de l'esquerra, tocant el fiscorn amb les Caramelles del Roser.
(carrer de Sant Roc -davant de can Fusterpuig-. Decàda dels anys 20 del segle passat)

d’uns “seguidors” amb trets
propis, els quals amistosament
el rebatejaven penjant-li un sobrenom o titulo vulgar (com ell
diu en la targeta) digne de la
força i les excel·lències llançades als quatre vents durant la
prova, i amb el qual, de rebot,
s’afegia renom a la “formació
de la casa”.
En el cas d’en Julià, com
que les distàncies feien desconèixer resultats anteriors, es
veia obligat a repetir “la prova
de presentació” en cada nova
estada, amb alguns resultats
com aquests:
A la Bisbal era El toro Miura
A Palafrugell, La Campana grossa
A Sabadell, El Bárbaro
A Barcelona, La Fiera
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I en tenia més, segur, però
d’entre la seva “particular
col·lecció” probablement només va poder triar-ne quatre
a l’hora d’imprimir la targeta/
oferta de professor, per raons
evidents d’espai.
Ja en l’inici d’aquest segon
període s’havia establert a Barcelona des d’on li era més fàcil
de gestionar l’ambient musical

de què vivia, amb accés directe a les últimes novetats i avantatges en els desplaçaments,
aprofitant també moments
puntuals per donar classes a
qui pogués interessar.
Però amb els anys, cansat
d’aquell munt d’incomoditats
associades al “músic viatger”
i afectat per petits problemes
de salut, va decidir canviar de
vida, fer foc nou i tornar a casa
on s’establí. Reobrí la taverna
de can Parrot (avui l’Estanc) i
la reconvertí en el “seu cafè”,
acceptà la representació de
l’Orquestra Renaixença de Vilatorta, anomenada gentilment
“la Dos”, perquè li recordava la
seva estada en una altra Renaixença: la de Sant Sadurní
de Noia (vegeu la targeta).
Val a dir que La Renaixença
de Vilatorta s’havia guanyat
a pols un especial reconeixement en l’acompanyament
d’actes religiosos, fruit també
de les notables composicions d’en Ramon Victori (el Vell
Sala). Pel Dijous Sant sobtava
l’inesperat preludi del fiscorn
d’en Julià amb l’Stabat i el
Iesus, en plena Processó del
Cargol a la “seva plaça” i bri-

llava als passants, danses i
concerts organitzats per gremis, entitats o agrupacions.
Per Pasqua recolzava també
les Caramelles del Roser com
ho prova aquesta instantània
captada al carrer de Sant Roc,
on fa gala del seu fiscorn).
En Julià va promoure diferents tipus d’actuacions a la
sala de ca la Ramona (davant
del Casal Núria). En un dels
espectacles hi cantava “cuplets” la Roseta de can Nyera,
la qual tota cofoia “ens en va
recrear un”, fruit d’una composició “feta expressament
per a mi, i que en Julià –deiam’havia ensenyat”:
Noia més bonica
que jo no hi serà,
ni aquí la vila
ni en tot el pla.
Per això en sortir de casa
vestida de bon matí,
els fadrins que al
pas “encuentro”
diuen que es moren per mi.
En el “seu cafè” s’hi organitzaven de tant en tant concerts
i actuacions variades i sempre

Un enfrontament
amb el secretari
de l'Ajuntament
va fer aflorar la
vena terrissaire
d'en Julià que va
obrar una dotzena
de plats decoratius
com aquest, per
denunciar el greuge.

tant que la gent de parla castellana que l’escoltava deien
admirats que refilava “como
un pajarito”.
Reconegut a tot arreu va
quedar clar que era una persona molt estimada a casa
nostra, amb la resposta simple i espontània que esclatà al
poble quan va morir. Tothom
qui compartia el seu saber fer
feia cap al “Cafè del Pajarito”
a buscar-hi amb entusiasme
un recordatori, justificant-ho
dient: “és que d’en Julià se’n
parlarà!
I encara, pletòric i agosarat
va sorprendre a més d’un amb

En la seva làpida, en Julià hi va fer escriure l'epitafi "Fuga de vocals".
Una sentència on les vocals eren substituïdes per punts i el visitant havia
d'endevinar el seu significat. Va ser l'original manera d'acomiadar-se
amb una barretada.
Aquesta làpida del nínxol núm.107 del cementiri municipal ja fa anys que no hi és.
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que li demanaven satisfeia solidari les comandes improvisades de la gent amb obligats
de tota mena, regalant-los
aquella torrentada musical de
sempre, interpretada amb la
seva peculiar mestria.
A estones ajudava de terrisser a l’obrador de can Tomàs, perquè sempre que calia
els donava un cop de mà. Ho
prova el fet d’haver pogut dedicar temps i manetes a recrear-se en l’estira-i-arronsa que
mantenia amb un secretari de
l’Ajuntament, elaborant una
dotzena de plats (per decorar)
reprovant-lo clarament: “Leer:
Jo conec un secretari que’s
un gran estrafalari” (referència
feta per Dolors Blanch a la revista Vilatorta núm. 59).
Gent de música del poble assegurava que en Julià
també era conegut com “el
Pajarito” perquè quan va ser
seleccionat –entre un floret
de fiscorns- per participar
en el viatge d’honor que feu
la infanta Isabel de Borbón a
l’Argentina, durant les dues
preparatòries era primordial ser especialment curós en
harmonia dels sons i florejats
lliures. I en Julià es va superar

aquella manera de presentar
la seva pròpia làpida/epitafi al
nínxol del cementiri manyosament redactada amb fuga de
vocals, esperant que la curiositat de la gent per desxifrar
què hi diu, faria el miracle de
copsar-lo intensament tot
provocant reflexió (publicat a
la revista Relleu núm. 19/1979
per JoBoTo)
MIREUME (sic)
C.PS PL.NS D. F.L.S.F..
Y C.PS B..TS .N S.NS. R.S
.Q.. N. .S V.. L. N.T N. .L D..
Y S. H. .ST.R.. P.LS .NS .MP.S

JoBoTo
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Antoni Regàs Graupera

Quan el pessebrisme passa de pares a fills
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Antoni Regàs Graupera va néixer fa 75 anys a Mataró i ja de
ben petit va viure de molt a
prop el món del pessebrisme
per la gran afició que hi tenia el
seu pare. D’ell va aprendre de
mica en mica com es planteja i
munta un pessebre tradicional,
el de suro i molsa, amb rius de
paper de plata, muntanyes enfarinades, arbres de tota mena
i pastors amb ramats d’ovelles, vora d’un foc de llenya
que sembla que crema.
Ens explica que a Mataró
sempre hi ha hagut molta tradició i pessebristes reconeguts,
botigues que els exposen als
aparadors i cases particulars on
fins i tot pots anar a visitar-los.
Un any al col·legi dels Escolapis es va fer un curs de pessebrisme i l’Antoni i no va dubtar
ni un moment a apuntar-s’hi.
Allà va aprendre a treballar el
guix i com pintar-lo, a fer decorats de cels i muntanyes i tot el
que cal d’aquest petit món de
miniatures. Comença així a fer
els seus propis pessebres per
poder presentar-los al concurs
que es feia cada any a l’escola
i, també, a treballar cada vega-

da amb més traça el que feien
a casa seva. La Lídia, la seva
esposa, ens explica l’anècdota
curiosa que va conèixer l’Antoni quan la va convidar a veure
el pessebre, “aprofitant que els
pares havien sortit de casa per
anar a missa”.
A l’any 1976 l’Antoni i la
seva família es traslladen a
viure a Sant Julià de Vilatorta
per posar en marxa un taller
de confecció de l’empresa
Vilaseca que va prosperar de
seguida amb la implantació de
maquinaria molt moderna per
l’època i va donar feina a moltes dones del poble.
A l’any 1983, al col·legi Verge del Roser on estudiaven els
seus dos fills, l’Antoni va tenir
la idea de fer-hi un pessebre
monumental arran de l’exposició-concurs que s’hi feia cada
any i, on participaven tots els
alumnes. La proposta va agradar als padres de la Sagrada
Família, que llavors dirigien
l’escola, i li van cedir la sala
d’entrada del col·legi. De seguida es posà mans a la feina
amb l'ajut d'altres pares. L’obra
resultant va ser espectacular.

Aquí va néixer el que seria
més endavant l’Agrupació
Pessebrista de Sant Julià de
Vilatorta. Es va reproduir una
vista de la Casanova amb la
bassa al davant, des d’on es
veia el col·legi del Roser i el
poble al fons. Les primeres
figures de terrissa del Naixement les va fer en Josep Menció i ja sempre més, cada any
hi col·laborava amb alguna
peça nova.
Un pessebre tradicional
acostuma a ser de suro, molsa i elements diversos de la
natura. Es caracteritza per ser
obert de totes bandes i s’hi
poden veure juntes diferents
escenes com el Naixement,
els Reis d’Orient, l’anunciació, pastors amb el ramat,
tota mena d’oficis, animals de
granja i el caganer. El diorama està fet amb guix treballat
i només és visible per una de
les cares a través d’un marc.
Acostuma a representar una
sola escena o quadre.
A Sant Julià es va optar
per fer un diorama. Cada any
escollien un racó emblemàtic del poble i començaven
a treballar-lo després de la
Festa Major, que llavors era
pel setembre. Era un grup de
gent d’ofici cosa que facilitava
molt la feina. En aquells inicis,
a més de l’Antoni Regàs i en
Josep Menció hi havia en Salvador Gilabert, en Joan Rosell, en Manel Parra, en Joan
Farrés, en Conrad Clarà, en
Ramon Rossinès, i en Joan
Morera. De mica en mica es
va anar incorporant més gent i
entre tots aconseguirien, amb
tota mena d’enginys mecànics
i manuals, donar vida i moviment a les maquetes. N’hi havia on es feia de nit i de dia,
amb llum als fanals i a l’interior
de les cases, d’altres on plovia amb llamps i trons i d’altres que pujaven i baixaven o
que giraven per poder veure’l
pel davant i pel darrere. En el

X. Pona - Ll. Vilalta
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del casal Núria els Caramellaires
del Roser baixaven arrenglerats
en dues files mentre se sentien
pels altaveus el cant dels Goigs
del Roser. Tot era artesanal i fet a
ma, fins i tot els milers de teules
de terrissa es feien una per una
fent servir com a motlle el mànec
d’un pinzell. La música d’ambient era feta expressament per a
l’ocasió pel compositor Carles
Casas i el pròleg era escrit i narrat pel poeta Anton Carrera.
En una ocasió l’Antoni i en
Salvador varen anar a l’escola
Bellpuig per explicar als alumnes
com es feia un pessebre i d’aquí
alguns s’hi varen aficionar i entraren a formar part de l’agrupació, com en Joan Carles Rodríguez, en Marc Parés o en Miquel
Rosaura.
L’Antoni recorda amb molta
estima les hores i més hores de
dedicació i esforç comú de tota la
colla i somriu satisfet quan pensa
en els últims moments, que “eren
una bogeria", i en les nits sense
dormir perquè el dia de l’estrena tot fos un èxit i funcionés a
la perfecció. “No el tenia mai a
casa, sopar i marxar corrents a
fer el pessebre…”, ens comenta
la Lídia amb una rialla. I aquí no
acabava tot, llavors s’havia de
desmuntar “…i això ens ocupava
ben be fins a Pasqua”.
Per problemes de salut de
l’Antoni i, sobretot, la falta d’un
local permanent per poder treballar i exposar el pessebre en
bones condicions, varen ser la
fi de tretze anys de l’Agrupació
Pessebrista de Sant Julià de Vilatorta. Després del col·legi del
Roser es va fer a ca l’Anglada i
l’últim any als baixos de l’Arca de
Noè. L’exposició final es va fer a
l’Aula de Cultura.
“El més bonic de tot és que
això ens va integrar i arrelar al poble” remarca la Lídia, mentre l’Antoni assenteix amb el cap i posa
per la fotografia al costat d’una
imatge de la Sagrada Família.

L'Antoni treballant en el pessebre de la Casanova

Tots els pessebres realitzats per l’Agrupació
Pessebrista de Sant Julià de Vilatorta
1983: Vista de la Casanova, el col·legi del Roser i el poble
1984: Les Set Fonts abans de cobrir el torrent
1985: Absis de l’església de Sant Julià
1986: Vilalleons
1987: Bojons i la riera Major
1988: L’ermita de Sant Roc i l’Albereda
1989: El casal Núria i les Caramelles del Roser (aquest pessebre
també l’exposaren durant els mesos de març i abril de 1990,
per la celebració dels 400 anys de les Caramelles del Roser)
1990: Folgueroles i Mossèn Cinto Verdaguer
1991: Plaça Major
1992: Sau abans del pantà
1993: Puigsec
1994: Pessebre de Suro
1995: Pessebre de pessebres
Llocs on es va fer el pessebre
Del 1983 al 1990, al col·legi el Roser
Del 1991 al 1993, a ca l’Anglada
El de 1994, als baixos de l’Arca de Noè
I el de 1995 a l’Aula de Cultura
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nadal a vilatorta
Taller de tions, fanalets i jocs
Dissabte 22 de desembre - Aula de Cultura
Matí de 10 a 1 - Tarda de 2/4 de 5 a 2/4 de 8

Gran pessebre tradicional
Ca l’Anglada - Inauguració:
Dissabte 22 de desembre - 6 de la tarda

Fet amb els mateixos materials naturals de
sempre, Terra de Tupinots presenta un nou
pessebre tradicional de més de 10 m2, amb
complements -casetes, ponts, pous, pallers,
corrals- fets artesanalment per la família Giramé
que des de fa anys es dedica a aquest ofici.
Horari:
Matins de 10 a 1, els dies:
23-24-28-29-30-31 de desembre
i 2-4-5-6 de gener
Tardes de 5 a 8, els dies:
23-25-26-29-30 de desembre i 1-6 de gener

26è Concert de Nadal
de l’Agrupació Sardanista
Diumenge 23 de desembre
Saló Catalunya - 6 de la tarda
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La Flama de Farners dirigida per Jordi Molina
serà l’encarregada de fer el 26è Concert de
Nadal de l’Agrupació Sardanista. La primera
part de l’acte s’interpretaran sardanes escollides
especialment per a l’ocasió i la segona serà
dedicada a la música tradicional catalana. Com
és habitual es farà el sorteig d’una panera de
Nadal i d’un pernil entre els socis que resolguin
el joc de mots encreuats que reben a casa seva,
juntament amb la invitació per assistir a l’acte.

Tupibingo

Dimecres 26 de desembre
Pavelló municipal - 6 de la tarda
Organitzat per Tupinots, el Tupibingo és obert
a tots els públics, però els menors han d’anar
acompanyats d’un adult. El preu del cartró és
d’1€, excepte els dos últims bingos, que seran
de 2€ a benefici dels presos polítics i exiliats i
l'entitat Osona Contra el Càncer.

VIIIè Nadal en vers:
“El bastó d'en Garrofa”

Diumenge 30 de desembre
Sala de Plens de l'Ajuntament - 6 de la tarda
El Nadal en vers d’enguany tractarà la
problemàtica del maltractament i la violència
contra les dones. I ho farem emparant-nos en
el teatre -que combina la comèdia i la tragèdia
amb sentit de l'humor- prenent com a base l’obra
més representativa del Nadal: els pastorets. En
aquest cas “El Bressol de Jesús o en Garrofa i
en Pallanga”, de Frederic Soler Hubert (Serafí
Pitarra), que van ser estrenats el 23 de desembre
1891. El Nadal en vers el titulem “El bastó d’en
Garrofa”, un bastó que segons l’obra serveix per
pegar la dona i de passada fer riure al públic.
Aquesta particularitat que és present en tot el
tex va passar tots els controls de censura i moral
de l’època. I així ens ha arribat fins avui.
En la lectura dramatitzada del Nadal en vers hi
participaran com a rapsodes Sílvia Rodríguez,
Anna García, Anton Carrera, Gabriel Salvans,
Josep M. Miró i Adrià Rosell.
Jordi Sitjes i Oriol Grèbol s'encarregaran
de la part musical al so de tible i tenora.

nadal a vilatorta
Missa del Gall

Dilluns 24 de desembre
Església parroquial - 12 de la nit
La tradicional Missa del Gall amb el cant de l’ofici
en llatí Iesus Salvator del compositor vilatortí
Ramon Victori, cantada per la coral d'homes.

Concert de Nadal
de la Coral Cants i Rialles

Campanya “Reis de prop”

Amb la campanya “Reis de prop” els
Reis de l’Orient donen personalment una
joguina a tots els nens i nenes de fins a 7
anys, empadronats al municipi. Per participar
en aquesta campanya, els pares i mares
han d’inscriure els seus fills a les oficines de
l’Ajuntament abans del 21 de desembre.

Patge Reial

Diumenge 30 de desembre
Saló Catalunya - 2/4 de 8 del vespre

Dimarts 1 de gener de 2019
Ca l’Anglada - de 6 a 9 del vespre

Amb la participació de la Coral de Calldetenes.
Entrada gratuïta.

El patge Reial i la seva comitiva s’establiran a les
escales de l’entrada de ca l’Anglada –plaça Major-,
per rebre els nens i les nenes que portin les seves
cartes dirigides als Reis de l’Orient.

XIIIè Saló de Nadal

27, 28 i 29 de desembre - pavelló municipal
de 10 a 1 del matí i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda
El Saló de Nadal de Sant Julià de Vilatorta és
dedicat especialment a la mainada. Hi haurà
atraccions inflables, ludoteca activitats, tallers,
etc. El preu de l’entrada és de 3€ (gratuït per als
acompanyants adults) Abonament pels 3 dies: 6€.

La Sant Silvestre Vilatortina
31 de desembre - 4 tarda

Es convoca la quarta edició de la popular Sant
Silvestre. Un a experiència singular per fer l’últim
dia de l’any caminant, corrent, o amb bicicleta
per anar de Sant Julia fins a les envistes del
castell-monestir de Sant Llorenç del Munt
i tornar. La sortida es farà des de la plaça
de l’Ajuntament.

Cavalcada de Reis

Dissabte 5 de gener - 7 de la tarda
Els Reis de l’Orient arribaran al Sant Julià de
Vilatorta acompanyats de teiers, fanalers,
llumeners, estendards, assistents, etc. Tot plegat
un seguici de més de 130 patges i cinc carrosses
–les dels Reis, l’estrella i el tupí dels regals- i els
baiards de les ofrenes. La comitiva entrarà a Sant
Julià de Vilatorta per la carretera de Vilalleons i
a l’ermita de Sant Roc els Reis faran l’oferiment
al pessebre vivent. Després, al pavelló, saludaran
el poble i repartiran les joguines als nens i a les
nenes que s’hagin apuntat a la campanya “Reis
de prop”. Per fer més lluïda i viva la cavalcada,
Ses Majestats el Reis de l’Orient demanen que
el poble els rebi amb les tradicionals i oloroses
atxes de barballó i amb fanalets fets pels
mateixos nens i nenes.
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Can Cádiz -popularment conegut i pronunciat com can Cadis- és una de les poques cases que té el seu nom gravat
en una llosa de pedra a la façana. Però, d'on prové aquest
nom? Temps era temps, un
cotxer andalús dels marquesos de Cànoves, de cognom
Cádiz, es va enamorar d'una
pubilla de Sant Julià de Vilatorta. S'hi va casar i es va instal·lar al poble en aquesta casa
que va acabar agafant el seu
cognom. Així ho recorden les
germanes Tort Palau. Elles en
són parentes llunyanes: una
cosina de la seva mare es va
casar amb un descendent del
primer Cádiz.

Maria Tort Palau
davant la botiga
a principis dels anys 60

diccionari de cases i carrers

Can Cádiz

La botiga
Situada al número 5 del carrer
de la Mercè, va ser una botiga en què s'hi podia trobar
de tot. A la part del darrere hi
tenien les pallisses i les corts
amb vaques, porcs, conills i
gallines. Setmanalment, com
moltes altres cases de l'època
del municipi, anaven a matar
el porc a l'escorxador de les
Set Fonts i embotien i coïen
la carn en un espai de la part
posterior de la casa, conegut
com la fogaina.
A la botiga, doncs, a més
de carn, s'hi podia trobar ous,
llet, galetes, oli, gra cuit, vi,
anís, i fins tot, sabó per rentar la roba. Les germanes Tort
Palau recorden que "La botiga era sempre plena de dones
que s'hi quedaven fins i tot a
petar la xerrada quan tenien
la feina enllestida". En aquells
temps, moltes famílies no es
podien permetre pagar tota la
despesa de cop, així que can
Cádiz tenia una llibreta per
anotar-ho. Quan les dones
havien cobrat de la fàbrica
anaven a passar comptes.

El record que en queda
Per anar a buscar els queviures i altres productes, el pare
de la família Tort Palau baixava a Vic amb un carro de vela.
Aquest tipus de carruatge estava dissenyat perquè hi cabessin totes les mercaderies, des de caixes fins a sacs. La
botiga de can Cádiz va tancar a principis dels 70
Les germanes Tort Palau van vendre el carro als Tonis de
Taradell que el treuen en els passants de Sant Antoni que
hi participen. El carro i el nom a la façana de la casa és dels
pocs records que avui encara perduren del que va ser un
conegut establiment de Sant Julià de Vilatorta.
Carles Fiter
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A la nostra oficina trobarà l’assessorament que
busca, amb experiència
i professionalitat demostrables.

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

Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18
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Font de Sant Josep

Entre l'oronímia
i la hidronímia

La presència
de l'aigua

Entre els noms de lloc referents al relleu i a les aigües
existeixen topònims caracteritzats pel terme sot. El seu
significat es troba a cavall dels
dos conceptes: una fondalada, clot o vall petitona amb
més o menys estretor per on
acostuma a circular un curs
d'aigua. A Vilalleons trobem
el sot de les Massaques –nom
poc conegut i d'origen incert–,
el sot o forat de la Por i el sot
dels Balbs. Aquest darrer, és
un topònim interessant atesa
la variació d'interpretacions
que se n'han fet. Segons
la pronúncia de les persones vilalleonines és conegut
com el sot dels Baus o Bous
en comptes del nom oficial.
També s'ha observat que el
mot balbs provingués del llatí valvae, valvarum. En aquest
cas significaria «batents o fules d'una porta» indicant una
resclosa en el curs d'aigua
(Coromines, 1994). També és
possible que el nom fos el resultat del plural del terme balç,
és a dir, balços, i que s'hagués anant transformant primer en «bauços» fins arribar a
«baus»i, finalment, bous.

Podem classificar els topònims referents a l'aigua en
dos grups ben diferenciats:
els que tenen una representació puntual en el territori, com
les fonts, els gorgs, els llacs,
els pantans o els estanys, i els
que el recorren seguint una
traça lineal ben definida, com
les rieres, els rius, els torrents
o els recs. Si ens centrem en el
primer grup observem la gran
quantitat de fonts que hi ha a
Vilalleons. Sovint, el determinatiu d'aquests topònims es
deu al nom o renom que rebia
qui la va erigir, així com també
el seu ofici, com per exemple
la font d'en Candi i la font del
Sastre. Altres vegades, simplement, es tracta de la propietat a la qual pertanyen, com
la font de Vilalleons,la font del
Llopard, la font de la Mata, la
font del Mesquí, la font de la
Sala, la font de la Riera o la
font de Casadevall. Finalment,
podem trobar altres casos en
què darrera del determinatiu
s'amaga una història que motivà el nom, com per exemple
la font del Paradís, la font de
l'Ànec, la font de la Serp o
la font Vella. Altres noms de

fonts tenen un origen incert o
difús, com la font del Figuerol, gairebé en el límit de l'àrea
d'estudi tocant al terme de
Calldetenes. Sigui com sigui,
els costums que antigament
giraven al voltant de les fonts
no només anaven relacionat a
l'acte d'abeurar. Aquest és el
cas de la font de Sant Josep,
un centenar de metres al nordoest de Vilalleons. Encara hi
ha qui se'n recorda quan anar
a la font era motiu d'una passejada o d'un festeig. Eren indrets de trobada, on es duien
a terme relacions quotidianes
entre vilatans i veïns. Especialment la font de Sant Josep
és recordada com una de les
que tenia l'aigua més pura de
la contrada. Enguany, moltes
d'aquestes fonts estan colgades per la vegetació i depenen
només de la cura que els propietaris en vulguin tenir.
Un altre topònim remarcable
és el gorg Sallent, únic gorg a
Vilalleons. Aquest salt d'aigua
està situat en la part més occidental de l'àrea d'estudi, dins
el terme de Santa Eugènia de
Berga, a prop del casal de Sala-d'heures. El terme gorg fa
referència a un clotat en un
corrent d'aigua de proporcions suficients perquè l'aigua
s'entolli i alenteixi el seu curs.
L'altra part del topònim, sallent, es refereix a una caiguda
d'aigua des de certa alçada.
No gaire lluny d'aquest indret,
cinc-cents metres al sud de
Sala-d'heures, trobem l'únic
pantà de la contrada: el pantà
de Sala-d'heures. Aquest no
és més que un dipòsit d'aigua
artificial de reduïdes dimensions a partir de la interrupció
del rec de Vilalleons mitjançant una resclosa.
Un altre topònim gairebé
desconegut i de localització
difusa és el conegut com les
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Fontiques. Aquest nom podria
englobar un sector ric en aigua
situat a la carena, pel sender
de gran recorregut a mig camí
entre Sant Julià i el santuari de
Puig-l'agulla.
Pel que fa als cursos d'aigua trobem el rec de Vilalleons, el torrent de Roca Farigola, el torrent del Vilar, el rec del
Mas, el torrent de Cànoves,
el torrent del Llopard i la riera
de Sant Julià de Vilatorta. Tots
ells reben el nom de la masia
o nucli habitat per on passen
o neixen. És difícil establir una
diferència clara entre rec, torrent i riera. Dins les petites variacions jeràrquiques, el terme
rec inclouria una funcionalitat
agrícola (tot i que no necessàriament); el torrent estaria,
quant a cabal, per sota de la
riera, alhora que aquesta ho
estaria del riu. Si filem una
mica més prim en el cas del
terme torrent, a més, només hi
baixaria aigua immediatament
després d'un ruixat, mentre
que a la riera hi baixaria durant
un període de temps més llarg.
Aquesta concepció teòrica sovint no es correspon amb la
realitat territorial però ens pot
obrir espais d'investigació per
relacionar la tradició oral amb
interpretacions històriques del
paisatge. Així doncs, és fàcil sentir anomenar un mateix
curs d'aigua de maneres ben
diferents segons els parlants:
el rec de Vilalleons o el torrent
de Vilalleons. Per altra banda,
la riera de Sant Julià de Vilatorta fou coneguda antany com a
riera del Quer. El determinatiu
quer significa «pedra» i no és
un terme estrany en el municipi. També trobem altres topònims amb aquest mot, com
per exemple el turó del Quer (a
Sant Julià) o el bosc del Quer.
L'origen d'aquest significat el
trobem en una activitat enguany desapareguda: el treball de la pedra. En el sector
central de la Carena, al voltant

de la masia coneguda com el
Bosc del Quer, s'hi tallaven pilars de pedra. Amb aquestes
enormes columnes, juntament
amb uns ferros, es construïen
les parres de les cases. També
es feien servir com a pilars a
les entrades de les propietats,
esglaons d'escala, bigues o
llindes en portes d'entrada a
les cases (així ho podem veure
encara a les masies de la Riereta o el Mas Joan).

Paratges i altres
indrets en general
En aquest apartat s'inclouen els topònims referits a
zones més o menys extenses
amb límits poc definits, com
ara els boscos. També tractarem els noms que escapen
de la classificació precedent,
com les creus o altres elements puntuals. En el primer
cas, el topònim bosc ens permet definir un sector de dimensions considerables. A Vilalleons la majoria de boscos
porten el determinatiu del mas
al qual pertanyen o tenen més
a la vora. Aquest és el cas del
bosc de la Boixeda, el bosc
del Bosc del Quer, el bosc del

Bruguer, el bosc de la Vall, el
bosc de Can Rumia, el bosc
del Gili o el bosc de Casadevall. Un altre bosc, situat dins
els termes de Sant Sadurní
d'Osormort i Viladrau, en límit
de l'àrea estudiada, és el bosc
de la Guineu o de Guilles (antigament conegut com bosc de
Sabaters). En aquesta àrea
força extensa, entre la casa de
Bell-lloc i la urbanització «Les
Guilleries», els caçadors han
trobat abundants exemplars
d'aquest mamífer, i d'aquí el
seu nom. Per altra banda, al
sud de l'antic terme de Vilalleons, compresa a grans trets
entre el bosc de la Boixeda, el
Montagut i el coll del Vilar, hi
ha una zona boscosa coneguda amb el nom els Emprius. Tot
i que aquest topònim gairebé
ha desaparegut del records
del habitants de Vilalleons és
freqüent en l'onomàstica catalana. Antigament, quan encara
es practicava la transhumància, els Emprius era un lloc
habitual de pastura. Es tractava d'una propietat comuna, a
l'igual que les carrerades o els
passos pels ramats, on hom
anava a portar el seu bestiar.
Hi ha qui recorda aquest indret

Fotografies—d'esquerra a dreta—:
Pilars de pedra tallada de Mas Joan.
La Creu del Montagut.
La Pedra del Bolet o Bolet del Gegant.

amb el nom de les Solanes,
terme que faria referència a
una aclarida de bosc, un sector assolellat. No gaire lluny
dels Emprius, una altra zona
ja conquerida pel bosc rep el
nom de l'Estellador de l'Oncle
Mariano o, simplement, l'Estellada d'en Mariano. Aquest
topònim gairebé desaparegut
té dues interpretacions: la que
fa referència a l'estellada de
fusta, és a dir, la fabricació
d'estelles petites i uniformes;
o, també, podria tractar-se
d'alguna peça de fusta col·
locada en una comporta a
manera de resclosa per obrir
o tancar el pas de l'aigua en
una sèquia o canal. Sembla
clar que el sobrenom de Mariano determina l'encarregat
de l'estellador o del propietari.
Un altre indret proper però de
límits una mica difusos, situat als peus del Montagut, allà
on neix la riera de Sant Julià,
és el conegut Berenar de la
Costa. El terme berenar fa referència a la menjada que es
fa a mitja tarda, mentre que
el mot de costa indica la proximitat o propietat al mas de
la Costa, situat a set-cents
metres aproximadament de

Vilalleons per la carretera que
va cap a Puig-l'agulla. La Rulla és un altre topònim difús i
d'origen incert. La seva localització aproximada la trobem
a la Carena, a sobre del mas
anomenat el Bruguer. Podria
tractar-se d'una derivació del
mot primitiu rotllana, en al·lusió a una clapa de bosc esclarissada en forma de cercle. El
terme hauria transmutat seguint la fonètica habitual de
«rutllana» i «rutlla» fins acabar
en la «rulla» actual.
Pel que fa als elements
puntuals, a Vilalleons trobem
una sèrie de topònims amb el
terme creu. L'origen de tots té
diverses interpretacions, sense allunyar-se gaire del sentit religiós com a símbol dels
cristians. Una primera versió
assenyalaria el límit de terme
o propietat, com és el cas de
la creu del Montagut o la creu
del Cucut. Aquesta darrera, ja
desapareguda, estigué situada en un sot a prop de la Boixeda i era una pedra amb una
creu cisellada, com s'acostuma a fer amb les fites. La creu
del Cucut és força coneguda
com a nom de lloc com ho
demostren algunes descrip-

Natxo Mercader, 2001
Publicat a Treball de la Societat
Catalana de Geografia, 51
Barcelona
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cions geogràfiques antigues
com les recollides a l'Àlbum
Meravella del 1927, en el que
es cita: «Seguint l'antic camí
de Vich a Vilalleons, després
d'haver passat Saladeures, es
troba una pedra que la tradició popular anomena la Creu
del Cucut [...]». La creu del
Montagut, per la seva banda,
actua ensems de límit amb
Sant Sadurní d'Osormort i,
com era costum antigament
en els punts més alts dels termes, com a símbol de benedicció i protecció del municipi. Una altra ús habitual del
topònim creu és la memòria
d'accidents tràgics esdevinguts en el passat. Aquest és el
cas de la creu de la Costa o la
creu de la Sauleda, a prop de
mas que li dóna nom, on morí
un home quan bolcà el carro
on anava, fa molts anys, portant materials de construcció
cap a la casa coneguda com
el Pedrús. Per últim, el mot
creu també fa referència un
encreuament de camins. Amb
l'afany antic de trobar signes
divins sobre el territori no és
difícil imaginar l'assimilació
d'una cruïlla amb aquest sentit religiós. Exemple d'aquesta
interpretació el trobem en el
collet de la Creu, abans esmentat, també conegut com
collet dels camins.
Per acabar aquest apartat parlarem d'un altre topònim puntual ben localitzat. Es
tracta de la coneguda Pedra
del Bolet o Bolet del Gegant,
una gran roca de més d'un
metre cúbic situada a prop
de les coves del Gegant, al
nord-oest del Gili. Veient-la és
evident l'origen del seu nom
ja que l'erosió li ha donat una
forma molt semblant a la del
cos fructífer dels fongs.
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sjv.pij@vilatorta.cat / 93 812 25 06
Obert de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.

Properes activitats del Punt Jove
BUS NIT
2-3
de març

CÀPSULA
13, 14 i 15
de març

RAID
DELS AUSETANS
Primavera

punt jove

PUNT JOVE TORTÍ - ca l’Anglada

Més gent que mai en la 5a sortida Jove a PortAventura
El dissabte 10 de novembre passat gairebé 200 joves d’Osona centre i d’Orís i
Bisaura d’entre 13 i 17 anys
van participar en la 8a sortida jove mancomunada amb
els municipis de la comarca
que formen part del programa de tècnics compartits del
Consell Comarcal d'Osona.
En aquesta ocasió es va fer la
5a sortida a PortAventura i hi
van participar gairebé 50 joves de Sant Julià de Vilatorta.
També hi van participar joves
dels municipis de Folgueroles,

Tavèrnoles, Vilanova de Sau,
Calldetenes, Orís i Sant Quirze de Besora.
Com cada sortida mancomunada que es realitza des del
Servei de Joventut d’Osona
centre, els nois i noies es van
fer càrrec del cost de l’entrada, que enguany era de 29€,
i els ajuntaments assumeixen
el cost del transport i aporten el monitoratge. L’equip
de monitors eren joves dels
municipis participants majors
d’edat i amb la titulació corresponent.

Els organitzadors i de
l’equip de monitors i de monitores valoren molt positivament l'experiència. Com en
les altres sortides, en aquesta
tampoc hi va haver cap incidència i la convivència i la cohesió entre els grups de joves
va ser molt bona. Cal dir que
respecte la sortida de l’any
passat, gairebé s’ha doblat el
nombre d’inscrits. La propera
sortida d'aquestes característiques serà com ja és habitual
durant el mes de juliol i s’anirà
a un parc aquàtic.

Les Borses de lleure

àmbit: una borsa per oferir-se
a fer classes de reforç escolar,
una borsa per oferir-se a fer de
cangurs i una borsa de monitores i monitors de lleure
Tant en la borsa de cangurs
com en la de classes de reforç,
l’Ajuntament juga el paper de
intermediari entre els joves que
s’ofereixen per aquest servei,
de forma que es recolliran les
dades necessàries de les persones que vulguin estar a la borsa
i aquestes seran facilitades a les
famílies que busquin un servei
de cangur o de reforç escolar.
Aquestes dues borses, a més a
més, poden ser una oportunitat
per a molts joves que es volen
introduir al món laboral, aconse-

guint la primera feina i començant a fer currículum.
Pel que fa a la borsa de monitors, aquesta serà d’ús exclusiu per l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta. És oberta a
qualsevol persona que estigui
interessada a treballar com a
monitora de lleure, tot i que és
recomanable estar en possessió del títol de monitor. L’Ajuntament utilitzarà aquesta borsa
per a la contractació dels monitors que facin falta en les activitats de lleure que organitza
l’Ajuntament durant l’any.
Per informació i inscripcions
sobre les borses, us podeu
adreçar al Punt Jove totes les
tardes de 5 a 8.

Des dels seus inicis el Punt
Jove Tortí ha ofert un servei
d'assessorament laboral per a
tots els joves del municipi que
ho necessitin.
El sector del lleure, actualment ofereix moltes possibilitats de treballar als joves,
ja sigui per a aconseguir una
primera feina, com per començar a fer carrera laboral dins
aquest sector. És per això que
des de l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta s’ha decidit
impulsar tres borses juvenils
especialitzades en el món del
lleure, per facilitar la gestió de
la cerca de feina en aquest
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Sant Julià tindrà
un protocol lila

Tercera temporada de Futbol amb valors
Ha passat molt ràpid però aquest any ja hem encetat la tercera
temporada de Futbol amb valors al poble. Ara ja podem dir que
aquesta és una activitat ben consolidada i que agrada molt perquè cada any són un bon grup de gent practicant-ho. La temporada anterior per nosaltres va ser molt important, perquè la
trobada comarcal que es fa a final de temporada es va fer aquí
a Sant Julià fent d’amfitrions per tots: nens, nenes, nois i noies
que participen d’aquesta activitat a tota la comarca.
El futbol és un esport que atrau a molta gent, i encara que a
vegades no ens en recordem porta molts valors positius dels que
en podem aprendre. El treball en equip, el respecte al company
i al contrincant, el debat, la negociació, el consens, la presa de
decisions en conjunt, el respecte a les normes decidides entre
totes i tots... aquests són uns quants dels molts valors positius
que el futbol ens pot aportar i que amb aquest projecte l’Associació EVAL, l’ajuntament i el Consell Comarcal volem treballar
amb tos els nens, les nenes i els joves que hi vulguin participar.
Com l’any passat, ens trobem tots els divendres a la pista
poliesportiva. Aquest any l’activitat és fa de 6 a 7 de la tarda.

Aula d'estudi per a joves
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Amb l’inici del curs el Punt Jove
engega l’Aula d’estudi, un espai per als joves que estan cursant 6è o ESO que funciona els
dimarts i dijous de 2/4 de 6 a 7
de la tarda. L’ESO és una eta-

pa on els estudiants han de començar a aprendre a fer la feina
pel seu compte, sense que els
pares els hagin d’acompanyar
o vigilar perquè facin els deures, per això necessiten apren-

Durant aquest 2018, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha format part del
grup motor en l’elaboració
del protocol comarcal per la
prevenció sobre assetjament
sexual en l’àmbit públic. Un
cop finalitzat aquest protocol
marc, des de l’ajuntament es
vol crear un protocol propi en
temes de prevenció i detecció de totes les manifestacions d’assetjament que es
poden donar en certs esdeveniments festius.
És per això, que durant el
2019 hi ha previst crear un
Grup Motor al municipi amb
tots els agents socioeducatius, sanitaris, vigilants municipals, entitats, joves i totes
aquelles persones que estiguin interessades en formar-ne part. Utilitzarem els
canals de comunicació i difusió habituals per fer-vos
coneixedors de les diferents
convocatòries per reunir-nos i
elaborar el protocol.
Per a més informació, us
podeu adreçar a l’ajuntament
en horari de matins o a les tardes al Punt Jove Tortí.
dre les tècniques d’estudi que
els van millor.
N'hi ha que els va més bé
estudiar a casa, ja que és la
manera de concentrar-se,
però a d’altres, en algun moment, també els ajuda estudiar
en grup per compartir dubtes
i aprendre conjuntament. Per
això des del Punt Jove iniciem aquest projecte, que està
dirigit pel dinamitzador que
assessora els joves en tot
moment per aclarir dubtes i
transmetre tècniques i hàbits
d’estudi.
Cada dimarts i cada dijous un
grup de 6 a 8 persones ens trobem al Punt Jove per fer la feina
acompanyats. Apunta-t’hi!

D'un temps ençà es torna a
parlar de fer un esplai al poble. Fa uns anys havíem tingut
l’esplai Serrallonga i tots els
que hi va anar en tenen un bon
record. Des de la regidoria de
joventut i la regidoria d’educació de l’Ajuntament es vol donar un nou impuls per tornar a
fer-ne un al nostre poble.
El primer pas es va fer el
divendres 16 de novembre,
i va ser fent una primera reunió pública per a totes les
persones que estiguessin interessades per implicar-se en
aquest projecte. La reunió va
comptar amb la participació
d’un representant de l’esplai
Equinocci de Calldetenes,

un de l’esplai el Creixent de
Folgueroles i un dels responsables del desaparegut esplai Serrallonga de Sant Julià.
Tots tres van coincidir a destacar la importància de tenir
un esplai al municipi com un
espai d’aprenentatge de l’entorn de l'infant, que a més a
més forma futurs ciutadans
actius. També van destacar la
necessitat de tenir un grup de
persones joves interessades
a portar aquest projecte com
a monitors, tot afegint que el
compromís que s’adquireix és
molt gratificant ja que a més
d’educar es passen molts moments bonics i divertits.
A la reunió hi van assistir

punt jove

Primers passos per crear un nou esplai a Sant Julià

algunes famílies i alguns joves del poble implicats en el
projecte. Finalment ens vam
emplaçar a conformar un petit grup de joves del poble per
liderar aquest projecte en els
seus inicis. Des d’aquí volem
remarcar que totes les persones interessades a crear un
esplai a Sant Julià es posin
en contacte amb l’Ajuntament
938122179 o amb el Punt
Jove 938122506/679265278
(via WhatsApp).

Brigada Jove,
voluntaris
per Sant Julià

Punt Jove Tortí obert als joves
El Punt Jove Tortí obre les portes cada tarda de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda al primer pis de ca l’Anglada. Aquest
servei vol donar resposta a totes les inquietuds que puguin tenir
els joves del municipi i per tant, 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 dels espais que s’hi
ofereixen.
El Punt Jove Tortí ofereix serveis d'orientació acadèmica i laboral, Punt TIC, informació sobre ofertes laborals, tallers, activitats de dinamització de l’espai, etc. A més està obert a acollir i
canalitzar aquelles propostes juvenils que puguin generar dinamisme i aprenentatges en el si de la comunitat.
Com cada inici de curs, la Gemma i en Nil van fer un passa
classes per totes les aules d’ESO del l’Institut les Margues i el
col·legi el Roser, per poder-se presentar a tothom i recordar que
el Punt Jove Tortí és un espai pensat pels joves, que tots i totes
hi són benvinguts i que volem que us el feu vostre.

Després dels mesos de més
fred de l’any, el nostre poble
s’omple d’activitat amb l’arribada del bon temps. Actes
com l’Aplec Caramellaire,
la Caminada Popular de les
Guilleries o la Fira del Tupí
són un exemple de les activitats que s’organitzen a Sant
Julià. Tots aquests esdeveniments són possibles gràcies
a la col·laboració de desenes
de voluntaris del poble, que
volen ajudar perquè les activitats que s'hi fan siguin un
èxit.
La implicació dels joves
en aquestes activitats és
molt important, perquè hi ha
feines que només podem fer
nosaltres. Per això des del
Punt Jove portem uns anys
impulsant la Brigada Jove,
un equip de voluntaris que
ajudem i participem de la
vida activa del poble. Si la
idea us atrau apunteu-voshi i comenceu a viure el món
del voluntariat.
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Castanyada sardanista

El diumenge 4 de novembre passat vam tornar a celebrar la tradicional castanyada sardanista al
pavelló municipal amb una participació de més de 200 persones,
amb aquesta ballada es va donar per acabada la temporada de
ballades de sardanes del 2018 a
Sant Julià. Ales 5 de la tarda, la
cobla Ciutat de Girona va iniciar
la interpretació de les 9 sardanes de set tirades previstes per
aquest dia i que varen fer passar
una esplèndida tarda de sardanes
als assistents. A la mitja part es
van repartir i menjar els 50 quilos
de castanyes que van ser torrades especialment a les brases del
restaurant de les Set Fonts. Les
castanyes van anar acompanyades amb 20 litres de vi dolç ofert
per gentilesa del restaurant Imés.
Des d'aquí volem donar les gràcies al restaurant de les Set Fonts i
al restaurant Imés per la seves incondicionals col·laboracions.

Concert de Nadal
Amb una nova data escollida per
ser més propera al dia de Nadal,
el proper diumenge dia 23 de desembre l'Agrupació Sardanista
de Sant Julià de Vilatorta torna a
organitzar el tradicional Concert
de Nadal que enguany arriba a la
seva XXVI edició. L’acte començarà a les 6 de la tarda al Saló Catalunya i tornarà a comptar amb la
presència de la Cobla La Flama de
Farners, dirigida per Jordi Molina,
la primera part s'hi s’interpretaran
sardanes triades especialment per
aquest concert i una segona part
en la música tradicional catalana,
interpretada per la Cobla. Durant
el concert es farà la tradicional rifa
d'una panera de Nadal i d'un pernil entre els socis encertants dels
mots encreuats que han rebut a
casa seva. Com és habitual els socis de l'Agrupació Sardanista tindran l'entrada gratuïta.
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Agrupació Sardanista

Concessió del Premi a la dedicació
sardanista a Dante Miravet
Entre el moment d'escriure aquestes línies i la publicació de la
revista s'haurà fet el lliurament del Premi a la dedicació sardanista a Dante Miravet. Per assistir a l'acte, previst pel dissabte
15 de desembre a Montblanc, Capital de la Sardana 2018,
l'Agrupació Sardanista ha organitzat un autocar de 55 places
per a les persones que han volgut acompanyar al sotspresident de la nostra entitat.

Calendari sardanista 2019
Diumenge, 24 de febrer. 5 tarda. Pavelló municipal
Audició d'hivern. Cobla Sabadell
Diumenge, 3 de març. 5 tarda. Pavelló municipal
Audició d'hivern. Cobla Ciutat de Girona
Diumenge 10 de març. 5 de la tarda. Pavelló municipal
Audició d'hivern. Cobla Lluïsos
Dilluns, 22 d'abril. 12 migdia i 5 de la tarda. Puig-l'agulla
Aplec de Puig-l'agulla. Cobla Baix Llobregat
Dissabte, 13 de juliol. 10 de la nit. Plaça de Catalunya
Audició de Festa Major. Cobla la Flama de Farners
Dissabte, 20 de juliol . 5 de la tarda. Parc de les Set Fonts
Audició de Cafè de la Festa Major. Cobla Rosaleda
Dimecres, 15 d'agost. 7 de la tarda. Vilalleons
Festa Major de Vilalleons. Jovenívola d'Agramunt
Diumenge, 3 de novembre. 5 de la tarda. Pavelló municipal
Audició-Castanyada. Cobla Ciutat de Girona
Diumenge, 22 de desembre. 6 de la tarda. Saló Catalunya
Concert de Nadal. Cobla la Flama de Farners
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Tel. 600 64 20 77
Carrer de Núria, 10
Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.com

Abaraka Bake

En l'últim número de la revista Vilatorta comentàvem la
festa als socis de més edat de l'entitat. En la notícia sortia una foto de l'Àngel Cortina i hi faltava la de la Montserrat Bayés que també va ser homenatjada en aquest
acte. La nostra enhorabona a tots dos.
Novament socis del Casal han participat al Campionat Comarcal de Billar quedant classificats en segon lloc
dels vuit clubs que hi competien, amb un nivell, en general, molt superior a d'altres edicions.
La secció de petanca de l'entitat també va participar
en el Campionat comarcal i van quedar tercers. Felicitats als del billar i de la petanca per la seva activitat i
èxits obtinguts.
Des d'aquestes ratlles també volem dedicar un record
al nostre company Agustí Farrés que ens va deixar a
principis d’any.

L'intens viatge
de dos vilatortins a Jali
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Casal d'Avis

En Miquel i en Jordi són dos vilatortins
que van viatjar a Jali el mes d’octubre
passat. En una setmana, però, van tenir temps per emocionar-se, per veure
i per fer moltes coses. Per exemple,
es van sorprendre de la bona carretera que porta cap a Jali i que el guia
que els acompanyava els saludés,
com si els conegués de tota la vida,
els controls policials que tan sovint es
troben a la carretera. En un dels horts
de les dones van veure la plantació de
cassava, van tastar la mel dels ruscs
i van conèixer un dels responsables
de l’associació a Jali, en Bakary, una
persona molt implicada amb el poble
i la seva gent.
A Jali es van trobar amb la Berta,
una voluntària de l’associació que ha
organitzat una biblioteca en el centre
multifuncional. Ha pintat la sala, hi ha
fet dibuixos, va portar llibres, contes,
diccionaris... A Jali ja tenen biblioteca!
En Miquel i en Jordi van controlar
tots els projectes que tenim en marxa,
es van adonar que hem d’arreglar les
màquines de cosir i van prendre vistes
per quan hi arribi el tractor que volem
enviar. Una bona feina que van saber
combinar amb moments autèntics,
com anar en bicicleta fins al riu Gàmbia i banyar-s’hi. Gràcies!
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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Vilatorta Teatre
El bastó d'en Garrofa,
protagonista del Nadal en vers
Aquest Nadal celebrarem
una nova vetllada poètica. En
aquesta ocasió el tema serà la
denuncia dels maltractaments
a les dones en la nostra societat actual.
Des d’una perspectiva més
científica que humanista sabem que descendim dels primers simis que van començar
a caminar amb dues potes i
que genèticament tampoc som
tan diferents de les mosques o
les rates i no diguem dels ximpanzés amb qui compartim el
98 per cent dels gens. També
sabem que viatgem sobre una
partícula ínfima de pols estel·lar que anomenem planeta Terra per l’immens univers,
possiblement un dels tantíssims que hi ha al cosmos.
Si aquestes certeses no
ens porten a una humana humilitat, a una germanor global
amb tota la naturalesa, com
l’aconseguirem?
Com és que la condició humana de la nostra societat necessita que hi hagi homes que
tinguin una dona al seu costat
per tractar-la com un animal
domèstic? I si la dona es revela pels seus drets que la pugui
maltractar fins a matar-la? quina llei o dogma empara aquest
masclisme, aquesta arrogància i aquesta supèrbia?
Esperem que amb el temps,
si hi ha sort i saviesa, el destí
acabi per sempre amb aquesta actitud criminal. Jo tinc fe
= fia = refia, perquè la fe no
es patrimoni de cap religió
en un món cada vegada més
culte, tolerant, secularitzat i
laic. I desitjo celebrar aquest
Nadal en pau, amor, llibertat i
fraternitat amb tots els éssers
humans i que puguem acabar
d’una vegada amb la vergo-

En la lectura dramatitzada del Nadal en vers hi participaran
com a rapsodes Sílvia Rodríguez, Anna García, Anton Carrera,
Gabriel Salvans, Josep M. Miró i Adrià Rosell.
Jordi Sitjes i Oriol Grèbol s'encarregaran
de la part musical al so de tible i tenora.
El Nadal en vers es farà el diumenge, 30 de desembre,
a les 6 de la tarda, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

nyosa actitud del maltractament a la dona.
Com hem dit, l’edició del
Nadal en vers d’enguany tractarà aquesta problemàtica
emparant-se en el teatre, que
combina la comèdia i la tragèdia, per conscienciar-nos encara més -amb sentit de l’humor i en vers- d’aquesta lacra.
Per posar-ho de manifest
hem pensat amb l’obra de
teatre més representativa del
Nadal: els pastorets. De ben
segur que els pastorets més
celebrats en l’últim segle en
el nostre país són els que es
titulen “El Bressol de Jesús o
en Garrofa i en Pallanga”, de
Frederic Soler Hubert (Serafí
Pitarra), obra en vers estrenada el 23 de desembre 1891.
Actualment els més represen-

tats són “L’adveniment de l’infant Jesús”, els pastorets que
va escriure Josep M. Folch i
Torres, estrenats vint-i-cinc
anys mes tard i dirigits principalment al públic infantil.
Prenent com a base el text
dels pastorets de Pitarra,
aquest Nadal en vers l’hem titulat “El bastó d’en Garrofa”.
Un bastó que ja us podeu imaginar que serveix per pegar la
dona i de passada fer riure al
públic. Aquesta particularitat
és present en tots els cinc actes que dura l’obra, després
que passés tots els controls
de censura i moral de l’època.
I així ens ha arribat fins avui.
Bones Festes.
Lluís Badosa
Director artístic del Nadal en vers
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Parlem amb les entitats

Jesús Solà

Capdavanter dels Amics de les Motos Antigues
En Jesús Solà és el capdavanter dels Amics de les Motos Antigues.
Té 64 anys, és pintor de professió i va nèixer a Santa Creu de
Joglar. Quan tenia 6 anys la seva família es trasllada a Sant Martí de
Riudeperes i comença d'anar a l'escola de Sant Julià, poble on viu
des que es va casar.
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Quan va començar la seva
afició per les motos antigues?
Al capdavall del carrer de
la Mercè hi havia en Pitu Riera que feia de drapaire i tenia
el magatzem als baixos de
casa seva. Un dia hi vaig veure una moto antiga que em va
cridar l’atenció i la vaig comprar. D’això ja fa 40 anys, em
va costar 18.000 pessetes i era
una moto que no funcionava.
La vaig guardar en un racó durant 7 anys fins que un dia vaig
decidir a arreglar-la. Era una
Lube,que pertanyia a un veí
que vivia a la plaça del Marquès de la Quadra, que encara
la conservo.

Quantes motos té i de quins
tipus?
Actualment tinc una cinquantena de motos i m’agraden com més antigues millor,
que tinguin més de 80 anys si
pot ser. La més antiga és de
l’any 1901. La majoria les he
anat a comprar a fires a l’estranger i per Internet, ja que
al nostre país no se’n troben
gaires perquè durant la guerra
s’espoliaven els vehicles per la
causa. Quan no funcionaven
les llençaven.
Com es va crear l’Associació dels Amics de les Motos
Antigues?

Fa uns 25 anys es vaposar
de moda fer trobades de motos antigues i un grup d’amics
aficionats vam decidir organitzar-ne una a Sant Julià. Això
va ser l’any 1993. Des d’aleshores fem la trobada anual
per la Festa Major que amb
el pas dels anys ho hem anat
completant amb una exposició de motos. Com a mostra
en deixem unes quantes a
l’escenari de la plaça perquè
la gent les pugui veure durant
tot el dia.
La colla ens fem dir Amics
de les Motos Antigues. Tot i
que no ens hem legalitzat oficialment continuem fidels a la
nostra afició, ja sigui amb sortides setmanals com participant
en trobades d’àmbit nacional o
internacional. No serveix de res
restaurar, mantenir i cuidar una
moto si després no en gaudeixes anant-hi .
Com són les trobades que feu?
La d’aquesta passada Festa
Major va ser la que fa 25. I de
vuit anys ençà fem una sortida
nocturna de motos clàssiques
per contemplar la lluna plena.
Se'n diu sortida de Mussols i
Gamarussos. La trobada comença a les 6 de la tarda a Coll
de Revell. Agafem la moto, fem
una volta d’un parell d’hores
i després anem a sopar tots
junts, això permet crear un clima de germanor i amistat entre
el grup.
Quanta gent participa en
aquestes trobades i quins tipus de motos hi ha?
Cada anys són més o menys
els mateixos, entre 60 i 70 persones i s’hi poden veure motos
clàssiques i antigues de marques, models i països diferents.
Posem especial atenció en les
motos que són del primer terç
del segle XX. En aquestes trobades no es donen premis perquè no són una competició.
Es tracta d'una concentració
de gent que hi portem motos

que tenen especial interès per
la seva antiguitat. Això sí, donem un record a tots els participants.
Continuareu organitzant trobades?
La intenció de l’Associació es continuar promovent
aquestes trobades que responen a la passió que tenim per
al col·leccionisme de motos
antigues, tot i que som conscients que aquests tipus de
sortides han anat a menys, en
bona part per culpa de la burocratització dels tràmits legals.
De tota manera pensem seguir

amb el mateix format de trobada per la Festa Major que
comptem amb la col·laboració
de l’Ajuntament i és una manera de fer poble. Quan una cosa
funciona, pots millorar-la però
no cal tocar-la massa.
Li agradaria fer visitable la
seva col·lecció de motos?
Oi tant que em faria il·lusió
poder ensenyar-les de forma
permanent, però a nivell particular és difícil trobar un local i
mantenir-lo. Sóc un amant de
les motos antigues i gaudeixo
tenint-les, veure-les i fer-les
funcionar. Això em fa feliç.

entitats

Quines són les perspectives
de futur per l’Associació?
Malauradament no hi ha jovent que tingui aquesta afició.
La majoria de gent que som a
les trobades de motos antigues
tenim més de 40 anys i gairebé
tots, per costum o per una qüestió econòmica, havíem tingut
una moto abans que el cotxe.
Volem seguir perquè ens
apassiona aquest món i col·
laborar amb les activitats del
poble, però sobretot per donar a conèixer aquest patrimoni, perquè creiem que estem
recuperant part de la història
del país. Als anys 50 del segle
passat la moto era el mitjà de
transport habitual per a la gent
modesta. A l’estat espanyol hi
havia més de 300 fabricants i hi
havia grans marques catalanes
com Ossa, Bultaco i Montesa
i delegacions importants com
la Derby i la Guzzi Hispania.
La moto era un element social
important: cada una és el reflex dels moments que la societat li ha tocat viure i d’alguna
manera formen part del nostre
patrimoni cultural. També crec
que és un element socialitzador
i sobretot la meva gran passió.
R. Godayol - Ll. Vilalta
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Club de Futbol Sant Julià

Els equips de la temporada 2018-2019
Aquesta temporada, el CF Sant Julià compta
amb 110 jugadors en 10 equips que competeixen en diverses categories del futbol territorial.
També tenim 18 jugadors amb fitxa al Consell
Esportiu d'Osona, 9 de l'Escoleta, 20 dels aficionats i 19 més que integren els dos equips de
la secció de futbol sala del club. Aquest estol
de 176 jugadors setmana rere setmana s’entrenen, juguen gaudeixen I aprenen els dels valors
d’un esport que els permet treballar en equip
per assolir un objectiu comú. L’activitat del club
es desenvolupa en unes instal·lacions municipals que, quan la propera temporada disposin
dels nous vestidors, seran de les millors de la
comarca.
Fa prop de dos mesos que l’activitat ha tornat
al Municipal de Sant Julià i en aquestes pàgines
us fem una mica de balanç de les evolucions de
cada equip fins a mitjan novembre.
L'equip de Tercera Catalana està fent una
molt bona temporada. Des del principi els homes de Cesc Pla i Jordi Llopart es troben a la
part alta de la classificació; van cinquens tot i
que porten un partit menys ja que es va haver
de suspendre per les inclemències meteorològiques. Un dels valors d’aquest equip és l’entrega
que mostren els jugadors i que es veu reflectida
en els pocs gols que porten encaixats. Actualment és l’equip menys golejat de la competició.
Del Quarta Catalana en volem destacar que
es tracta d’un grup molt jove. L’Equip és gairebé tot de nova fornada i compta amb el handicap d’haver de jugar al grup del Bages; un grup
amb equips de molta experiència a la categoria.
Després d’un inici irregular l’equip comença a
funcionar i a recollir els resultats de la feina feta.
El Juvenil és un equip integrat bàsicament
per jugadors de la casa. En aquests moment
és el màxim golejador de la categoria i es troba
a la part alta de la classificació: ocupen la tercera posició amb un partit menys. La qualitat
dels seus jugadors fa que el club tingui posades
moltes expectatives en aquest grup.
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Després de guanyar la lliga i aconseguir l’ascens de categoria la temporada passada, el
Cadet és un grup molt jove i nou. Molts dels
jugadors de l’any passat formen part ara del
Juvenil i això ha suposat que els entrenadors
hagin d’encaixar les peces novament. L’equip

s’ha reforçat amb jugadors del poble que han
tornat al club i tot i el mal començament de lliga
ha començat a sumar punts i a beneficiar-se de
la seva entrega tant als entrenaments com als
partits.
El mateix que alguns dels equips que hem
parlat, l’Infantil és també un equip nou integrat
per una gran nombre de jugadors de primer
any. L’equip té uns deures clars: ha de millorar
a la segona volta i establir-se a la zona tranquil·
la de la classificació. Estem convençuts que ho
aconseguiran veient la seva actitud.
L’Aleví ha fet un molt bon inici de temporada. Juguen a segona divisió i el gran futbol que
desplega aquest equip els ha permès ocupar,
de moment, la sisena posició. Els animem a seguir així ja que la constància i el treball sempre
tenen recompensa.
El Benjamí per la seva banda és un equip en
progressió. S’està treballant fort per encaixar
les peces. Actualment es troben a la zona tranquil·la de la taula classificatòria però estem segurs que a final de temporada els seus resultats
seran encara millors.
El Benjamí i el Prebenjamí del Consell Esportiu d’Osona són dos equips que estan en
fase de formació i aprenentatge. Es troben a
mitja taula i és destacable com de bé juguen a
futbol tot i la seva curta edat. Aquests equips,
juntament amb l’Escoleta han de ser el futur
del club.
Un equip que ja és tot un clàssic del club és
el dels Aficionats que competeix al Campionat Comarcal d’Aficionats i que a les ordres de
Miquel Mas està fent una gran temporada. En
aquests moments van tercers de la classificació.
El Sènior de secció de futbol sala ha pujat
a segona divisió catalana després de l'ascens
de categoria. Enguany és la tercera temporada
d'aquest equip que fa les coses ben fetes, pas
a pas amb esforç i dedicació.
El Juvenil de futbol sala és un equip nou i
està format per 9 jugadors més l'estaf tècnic.
Afronten la seva primera temporada il·lusionats
amb l'objectiu d'anar creixent futbolísticament
Mar Erra
parlant.
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El vilatortí Ferran Jutglà
s'enfronta amb l'Atlètic de
Madrid a la Copa del Rei

El vilatorti Ferran Jutglà, futbolista del Sant
Andreu, ha jugat contra l’Atlètic de Madrid
en els setzens de final de la Copa del Rei.
En el partit d’anada del 30 d’octubre passat
el Sant Andreu va perdre per 0-1. El dia 5
de desembre, durant el procés d’impressió
d’aquesta revista, s’haurà jugat el partit de
tornada al camp de l'At. de Madrid. Ferran
Jutglà és un dels reforços del Sant Andreu
per a aquesta temporada. L’extrem, de 19
anys, hi va arribar cedit del RCD Espanyol
B per a una temporada i torna a vestir la samarreta quadribarrada després de marxar
del juvenil A la temporada passada per encaminar el seu camí amb el València CF.

Bona temporada de
l'escaladora Rut Casas,
malgrat la lesió

La temporada d’escalada competitiva ha acabat
i ho ha fet amb un nou èxit per a la jove vilatortina
Rut Casas que ha assolit la Copa d’Espanya de
bloc absoluta. Casa s'ha vist obligada a fer una
aturada forçada a causa d’un parell de luxacions
de l’espatlla que se li han complicar amb la lesió
de Bankart i ha hagut d’estar mig any de baixa
després de l’operació. Durant aquest procés
s’ha perdut proves importants com el Campionat
del Món, europees i de la Copa d’Espanya”.
El 2017 Rut Casas va guanyar la Copa d’Espanya
Sub-18 de dificultat; el 2016 i 2017, el Campionat
de Catalunya de bloc absolut, i el 2014 i el 2015
es va adjudicar el Campionat d’Espanya Sub-16
de dificultat.

i
Benjamí
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L'Escoleta

Prebenjamí

Benjamí Consell Esportiu

Cartell de
promoció per
aprendre a
patinar
El Club de Patinatge del poble ja torna a rodar. Aquesta temporada en formen part una cinquantena de patinadores repartides en
3 grups segons el seu nivell i edat. D’aquests 3 grups 2 s’estan
preparant per a participar en la modalitat de Xou a nivell de primària i secundària. El grup de primària està format per 10 patinadores i el de secundària per 15. Esperem que obtinguin bons
resultats com l’any passat.
Els dos grups de Xou participaran en les competicions organitzades pel Consell Esportiu d’Osona i en les de la Federació
Catalana de Patinatge. També a nivell individual, les patinadores
participaran en algunes proves del Consell i la Federació.
Durant aquest primer trimestre, les dates destacades són:
• 16 de desembre: Festival de Nadal a Centelles.
• 21 de desembre: Festivalet de Nadal i entrenament obert a
les famílies i a tota aquells gent que vulgui veure a les nostres
patinadores.
• A partir de gener, participació a les proves organitzades per la
Federació Catalana de Patinatge.
Si algun nen o nena té ganes de venir a provar d’aprendre a patinar, pot fer una prova gratuïta d’un mes. Segur que li agradarà.
De tota manera, qui vulgui seguir el que fem, ens pot trobar al
Facebook i a Instagram amb el nom de Club Patinatge Artístic
Sant Julià de Vilatorta. Us agradarà veure les fotografies i els balls
dels diferents grups que formen el club. D'altra banda us anunciem que aquest any tornem a fer loteria.
Finalment, voldríem demanar disculpes pels malentesos que hi
va haver al principi de setembre pel tema dels horaris. Treballarem per tal que no es tornin a repetir.
CPA Sant Julià de Vilatorta

Club Esportiu
Vilatorta

Com cada temporada que
comença engeguem amb
les piles ben carregades
i amb molta il·lusió. Pel
amants del nostre esport
aquesta temporada tindreu
cada cap de setmana, dissabte o diumenge, bàsquet
al pavelló, i entre setmana, si no teniu pressa per
anar a dormir, un dimarts al
mes podeu venir a animar a
l'equip sènior femení. Gaudiu d’un bon bàsquet fent
costat a tots els jugadors i
les jugadores del Vilatorta.
L’Escoleta aquest any ha
deixat de banda les trobades i fa un tast de competició. Ànims, pares i mares,
perquè seguint la vostra
quitxalla visitareu molts pavellons. Aprofiteu cada minut amb ells perquè es una
experiència que recordareu
sempre.
Molta sort a tots el equips
del club: el benjamí mixta,
el júnior femení, el sots21
masculí, el sots25 masculí
nivell A, el sots25 masculí
nivell B i el sènior femení.
Divertiu-vos jugant a bàsquet.
Nens i nenes nascuts el
2010, 2011 i 2012 viviu el
bàsquet amb nosaltres.
El Club Esportiu Vilatorta
us desitja bones festes!
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OBRA NOVA
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Pressupostos sense compromís
Carrer Indústria, 8 - Tel. 93 888 71 29
Mòbils 636 06 09 18 - 608 14 62 09
Sant Julià de Vilatorta
construccionserra@gmail.com

ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

(Anne Sexton)

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

La novetat més destacada del 34è Torneig
BBVA de Bàsquet va ser que per primer cop es
va fer el campionat de 3x3, acollit i formant part
del circuit FCBQ/3x3 FIBA World Tour. Va ser la
primera seu del circuit 2018/2019.
Un any més, durant el mes d’agost es van
jugar partits amb universitats americanes
NCAA, Ohio i Michigan masculins, Penn State,
Delaware i George Washington femenins. Els
seus rivals van ser un combinat de jugadors
catalans, Mega Bemax (masculí de Sèrbia),
Estudiantes i Joventut (ACB), i el Celje (femení
d’Eslovènia). Un total de 8 partits.
Durant els dies de Torneig vam veure dos
emocionats patits d’exhibició ACB, amb resultat incert fins el darrer segon, BAXI Manresa-MoraBanc Andorra i Divina Seguros Joventut-FC Barcelona Lassa. Els dos partits
ACB han tingut entrada gratuïta per a tothom
que portés 3 Kg d'aliments per Càrites/Banc
dels aliments. I vam poder veure la Supercopa
de Catalunya de Bàsquet Adaptat, en cadira
de rodes, entre el Costa Daurada (Tarragona) i
el CE Global Bàsquet (Sabadell), amb victòria
dels vallesans per 52 a 51, desprès d'una pròrroga. Aquests 3 partits va ser retransmesos per
Esport3.
Van completar el bàsquet d'elit el partit entre
el Barça Lassa B i un Combinat d'Angola, el
clínic per entrenadors a càrrec de Carles Duran, entrenador del Divina Seguros Joventut,
amb el tema “Tècnica individual amb detalls
defensius”. I la taula rodona Medicina i Bàsquet, sobre la “Detecció i prevenció de lesions
al bàsquet”.
Felicitem les noies de «Les arreplegades» de
Sant Julià, campiones de la categoria sènior
femení no federat. Destacar també el subcampionat a la categoria sènior masculí no federat
per part dels «Ghotsbusters T» de Calldetenes.
La pluja va ser també protagonista d’aquest
34è Torneig BBVA de Bàsquet. Les pluges
constants van fer que molts dels partits que
es jugaven a les pistes externes de Sant Julià
haguessin de traslladar-se a pavellons coberts
d’altres poblacions. Però la bona feina dels
responsables i la bona organització va fer que
no suposés cap daltabaix pel desenvolupament del Torneig. Cada pista externa de Sant
Julià té una pista coberta suplent assignada, i
els trasllats es van fer ràpidament i sense cap
complicació.
Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig BBVA de Bàsquet
de Sant Julià de Vilatorta.
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En motiu del 50 aniversari de l'entitat,
l'Escuderia Osona ha fet dos reconeixements especials a Sant Julià de Vilatorta. En primer lloc el seu president Joan
Panadès va fer lliurament d'un guardó
a l'Ajuntament per la seva col·laboració
en l'organització del Ral·li Esprint Sant
Julià i va recordar que el Ral·li Osona ha
passat pel nostre terme en 42 ocasions.
D'altra banda també va fer lliurament
d'una altra placa commemorativa a Jordi Tió, de l'empresa Tió Automoció, per
agrair-li seva col·laboració amb els dos
ral·lis. En totes dues proves el vilatortí a banda de participar-hi com a pilot,
hi col·labora com a espònsor per donar
suport a aquestes proves d'àmbit català. Aquest 2018 el Ral·li Osona celebrava la seva 50a edició i ha necessitat
més que mai el recolzament del sector
per poder fer una prova ben lluïda.
El dia 20 d'octubre passat l'Escuderia
Osona va fer la presentació dels actes
del cinquantenari de l'entitat al Saló internacional Auto Retro de Barcelona.
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Reconeixença a l'Arnau Vila
El dimarts 30 d'octubre es va fer va un
acte de reconeixement als esportistes
del Club CAR de Sant Tomàs que van
participar als Jocs Special Olympics
2018 celebrats la Seu d’Urgell i Andorra entre el 4 i el 7 d’octubre passat. El
vilatortí Arnau Vila Cortina va ser acompanyat pel regidor d'esports Marc Vilarrasa. En un emotiu acte institucional
que es va fer a la Sala de la Columna
de l’Ajuntament de Vic, diversos ajuntaments de la comarca van homenatjar
als esportistes del Club CAR.
L'alcaldessa de Vic Anna Erra i el
president de l’entitat Toni Ramírez van
donar la benvinguda als atletes i els representats de cada consistori els van
felicitar i lliurar una insígnia als seus
atletes. Marc Vilarrasa, va destacar
l’esforç i la dedicació de l'Arnau fent-li
entrega d'un tupí de record i d'un val
per comprar material esportiu.
Els esportistes del Club Car són una
lliçó de compromís i treball en equip
amb companys, famílies i entrenadors.
L'acte va finalitzar amb una foto de família de tots els assistents.
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Aula de Música

L'Aula de Música amplia la
seva oferta educativa amb
el programa coNEIX la música

coNEIX la música
a Sant Julià de Vilatorta
Inici: gener 2019
Dia: dijous
Hora: de 15:30 a16:15
Lloc: Pavelló municipal
Professora: Mar Cañellas
Participants: Infants de
0 a 36 mesos amb un
acompanyant adult
Inscripció: www.emvic.cat

Concert de Nadal
de l'Aula de Música

70

Cada vegada són més les evidències científiques que posen de
manifest la rellevància del treball musical des del moment del naixement. Els nens vénen a aquest món capacitats per aprendre música
per si mateixos: La respiració, el seu cos en moviment, la seva veu,
són els primers senyals que alguna cosa rítmica, sonora i harmoniosa vol expressar-se. Cada nen neix amb una intel·ligència musical
que necessita estimulació i aliment si volem que pugui desenvolupar-se per permetre-li gaudir de la música durant tota la seva vida.
No es tracta d’ensenyar música als nens, com tampoc de donar-los
explicacions teòriques sobre com funciona, sinó de crear un món al
seu entorn ple de riquesa sonora, d’experiències vivificants, d’interaccions adequades per permetre’ls anar seqüenciant el seu propi
aprenentatge.
És comú que les famílies pensin que cal esperar fins que el nen
o la nena sigui com a mínim capaç de parlar i de moure’s coordinadament amb el seu cos abans de començar a aprendre música.
Però, en realitat, sense una guia rica i seqüenciada d’apropament a
la música des del naixement, el potencial per a una veritable comprensió i gaudi de la música, queda greument danyat en la majoria
dels nens.
Si els nens estiguessin immersos en música, de la mateixa manera que ho estan en el llenguatge parlat, des que neixen, amb quatre o cinc anys serien tan fluids en música com ho són amb la parla.
Però rarament sol ser així perquè la immersió musical en edats primerenques és pobra i la guia que els nens reben en el procés, és
escassa.
El projecte coNEIX la música vol treballar aquesta franja d’edat
tan sensible a l’Aula de Música de Sant Julià de Vilatorta. Després
d’un pla pilot realitzat el curs 2014-15, el proper mes de gener de
2019, les famílies de Sant Julià, Vilalleons, Folgueroles, Calldetenes
i Viladrau amb criatures fins a 36 mesos d’edat, podran viure aquesta seqüència d’aprenentatge en família al nostre municipi.
Les professores que porten a terme aquest projecte a les aules
de música de la xarxa EMVIC, estan coordinades per la vilatortina Eli Pujol, també professora de l’Aula de Música, que justament
aquesta tardor publica el segon llibre que tracta en profunditat la temàtica de l’educació musical primerenca, fent equip amb les altres
professionals de l’Institut Gordon d’Educació Musical.

Els alumnes més grans de
l’Aula de Música segueixen
treballant de valent. En aquest
sentit, us volem convidar a
venir al concert de Nadal on
participaran tots els alumnes
de l’Aula. Enguany es farà al
Saló Catalunya i tindrà lloc el
16 de desembre a les 12 del
migdia. Aquest concert és
tan sols una de les diferents
activitats que l’Aula proposa
al llarg del curs. Hi podreu
veure els alumnes de P4 i P5
presentant-se musicalment
en concert públic per primera vegada mostrant el treball
que fan en el seu dia a dia a
l’aula, un grup de professors
de l’Aula acompanyant-los,
així com alumnes solistes
d’instrument mostrant el fruit
de la seva dedicació.
Concert de Nadal
de l’Aula de Música
Dia: Diumenge,
16 de desembre
Hora: 12:00
Lloc: Saló Catalunya

Les publicacions referides són:
Jugant amb la música • Bebès. Pérez,
M i Pujol, E (2015). Madrid: IGEME..
Jugant amb la música • Nenes i nens.
Pérez, M; Pujol, E; Pujol, A; Carbó, V
(2018).Madrid: IGEME.

El jardí, una aula més a la llar d'infants

El jardí de la Llar d’Infants es pot
aprofitar per apropar la natura
a la vida dels més petits, perquè puguin desenvolupar tots
els sentits, perquè la natura els
aporti salut i benestar, perquè
puguin meravellar-se de l’olor
d’una flor o del vol d’una libèl·lula en el seu dia a dia. Podem
fer del jardí un espai més viu,
més enriquidor, que estimuli la
curiositat dels infants i que els
convidin a explorar i investigar,
tot afavorint un joc més variat,
imaginatiu i creatiu. Al jardí podem gaudir de l’aire lliure, de la
sorra, dels ocells, podem córrer, saltar, jugar amb l’hamaca,
les pales, els pots, les caixes...
Cal tenir present la importància d’aquesta estona, per
aquest motiu sempre que sigui
possible cal que els nens en
gaudeixin, tant a l’estiu com a
l’hivern, tenint en compte sempre el temps que fa, per tal de
posar la roba convenient a cada
moment. I també, en funció del
temps, valorarem l’estona que
gaudim d’aquest espai.
El jardí forma part de l’espai
pedagògic de l’escola, el qual
s’ha d’aprofitar al màxim. En
aquest espai, els infants poden
créixer i formar-se, gaudint d’un
entorn ric en propostes i on poden moure’s en llibertat. A la
nostra escola utilitzem aquest
espai com una continuïtat de
la nostra tasca educativa a les
aules. Els infants han de gaudir
de l’espai, però també han de
seguir desenvolupant les seves
capacitats socials, motrius, intel·
lectuals, emocionals i de relació.
Volem un jardí pensat i organitzat per:
-Prendre consciència que els
espais on vivim han d’ésser
agradables i saludables i la
responsabilitat que ho siguin
és de tots nosaltres.
-Afavorir les relacions per-

sonals, la relaxació, el saber
compartir, el poder gaudir...
-Incorporar el manteniment
de la vegetació com a activitat lúdica: conèixer les
plantes que hi ha al jardí,
olorar-les, respectar-les, tenir-ne cura...
-Responsabilitzar els nens
en el reg i la cura de les plantes i de les hortalisses.
-Convertir-lo en una extensió
de l’aula.
-Arrelar en els infants i en les
famílies el fet compartir i de

Exemples de jardins
d'altres llars d'infants

ser responsables de l’entorn
i del material.
L’equip educatiu de la Patuleia fa temps que ens ronda la
idea d’innovar amb el jardí, per
això necessitem l’ajuda de tots
els artistes del poble: fusters,
jardiners... gent amb iniciativa i
bones idees que ens ajudi a fer
realitat el nostre jardí.
Tots aquells que pugueu fer
algun tipus d’aportació contacteu amb la Llar d’Infants, us estarem molt agraïts.
Les mestres
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Escola Bellpuig
Educar és un art

Hem encetat un nou curs
molt inspirats perquè aquest
any el tema central de l’escola és l'Art.
Al llarg dels nou mesos l’art
serà el fil conductor de moltes
de les activitats que portarem
a terme: presentacions, sortides, projectes, actuacions...
El primer dia d’escola
sempre fem una petita presentació, i enguany va anar
a càrrec de la Paquita Clot
de Pakdart, molt ben acompanyada per pares, mares i
col·laboradors que ens van
fer una petites mostra del seu
art.
La Paquita i la Teresa modelaven el fang, en Valentí
recitava poesia acompanyant-la amb algun truc de
màgia, l’Esteban decorava
un mur de l’escola amb un
"grafitti" molt adient “Educar
és un ART”, en Kebba feia
percussió amb el djembé, la
Jesmina pintava un quadre, la
Buia cantava òpera, en Jordi
dissenyava amb l’ordinador
i en Carles elaborava pasta
fresca -unes tallarines llarguíssimes-.
Després d’aquesta presentació els alumnes ja es van
anar inspirant per triar el nom
de la classe i el projecte que
volen investigar. Els colors,
l’escultura, la música, el circ,
la pintura, el cinema, el disseny, la fotografia i el teatre.
Per portar a terme aquesta
investigació es faran treballs a
l’aula, espais dedicats a l’art,
sortides a museus i al Palau
de la Música, participació en
l’activitat ”art i escola”, etc.
Tot aquest treball ens portarà a convertir la nostra escola en un museu de l’art, el
museu d’Art de l’Escola Bellpuig (MAB).
Hi esteu tots convidats!

Hem començat un nou curs a
l’escola Bellpuig i, com sempre, des de l’AMPA també ens
hem posat a treballar. Com
cada inici de curs, un tema important són les extraescolars.
Des de l’AMPA Bellpuig posem
el màxim esforç per tal d’oferir
activitats que siguin lúdiques i
atractives pels petits però, al
mateix temps, que els resultin
educatives i enriquidores. Tot
això sense oblidar que s’han
d’oferir en un horari que sigui
compatible amb l’escolar i, al
mateix temps, el màxim de còmode pels pares. Després de
fer un sondeig entre tots els pares i mares, s’han pogut oferir
les següents activitats: anglès,
que aquest any va a càrrec del
Kids & Us; dibuix i pintura, amb
Packdart; Trail Running, a càrrec de Diedre, per aprendre a
córrer i gaudir de la natura; i,
per últim, BCN English Soccer,
perquè els nens aprenguin anglès mentre practiquen esport.
Un altre tema que des de
l’Associació de Pares i Mares
d’Alumnes de l’Escola Bellpuig
també considerem molt important és l’assemblea general que portem a terme al primer trimestre de cada curs. En
aquesta assemblea fem balanç
de tota la tasca realitzada, revisem l’estat dels comptes i fem
un breu resum de totes aquelles activitats que tenim pensat
portar a terme al llarg del curs.
Per altra banda, també suposa
una bona oportunitat per fer
saber a tots els pares i mares
interessats que les portes de
l’AMPA sempre estan obertes a
noves incorporacions.
Com ja hem explicat en altres números de la revista, des
del menjador de l’escola, el
qual percebem com un espai
de gran importància educativa,
es va engegar el projecte “Raspallem les dents”. Es tracta
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AMPA Bellpuig

d’una iniciativa, impulsada per
l’AMPA, que pretén transmetre als nens i a les nenes que
es queden a dinar, la necessitat
de mantenir una bona higiene
dental. Es porta a terme gràcies a la participació de l’empresa 7 i Tria, que cuina els
millors plats pels alumnes, i de
l’empresa Quiràlia, la qual gestiona el monitoratge. A causa
de l’èxit que va tenir el projecte
el curs passat, des de l’AMPA
hem considerat oportú donar-li
continuïtat.
Per poder engegar i tirar endavant projectes com aquests,
i també ajudar l’escola, des
de l’AMPA impulsem diferents
accions destinades a generar recursos. Una d’aquestes
accions és la loteria de Nadal,
que els nens i les nenes porten a casa perquè cada família pugui aportar el seu granet

de sorra, que nosaltres agraïm
enormement. Una altra font de
recursos consisteix en la venda
de calendaris protagonitzats
pels alumnes, les mestres i totes les persones que treballen
a l’escola. Es tracta d’un bonic
record que també ajuda en la
tasca que desenvolupem.
Un any més, l’AMPA també
té previst col·laborar amb les
entitats del poble per donar suport a la Marató de TV3, aquest
any dedicada al càncer. És una
bona oportunitat per ajudar en
una bona causa i, al mateix
temps, transmetre als nostres
infants el valor de la solidaritat.
És per això que us animem a
venir i a participar en els tallers
i jocs.
Per acabar, ja només ens
queda desitjar-vos unes bones
festes i una bona entrada d’any
2019.
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Bar

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

BAR - RESTAURANT

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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L'Espai d'educació infantil

Projectes que no entenen
d'edats: infants i adolescents

D’acord amb el conveni de col·laboració signat amb
la Universitat de Vic i seguint amb la formació i assessorament per part de la mateixa entitat, enguany
continuem adequant i adaptant els diferents espais
d’Educació Infantil.
L’espai l’hem d’entendre com un lloc dins o fora de
l’aula adequat a l’edat i necessitats del nen per tal que
s'hi desenvolupi, hi descobreixi, s'hi mogui, s'hi relacioni i que aprengui al seu ritme.
Aquest treball es tradueix amb l’anàlisi, estudi i incorporació per part de les educadores de nous ambients que permetran potenciar en els nens coneixements lingüístics, matemàtics i artístics. Paral·lelament
a tot això, hem adequat també alguns espais de rebuda i d'acolliment dels infants: un dels quals és la incorporació d’un nou espai d’alletament.
Alguns dels espais amb els que treballen els infants enguany i que els mostrem en aquest petit recull
d’imatges, tenen com a contingut el treball de psicomotricitat, de lectura, de creativitat, d’experimentació,
de descobriment... amb l’ambientació i la incorporació
de materials que faran que els nens, a part d’aprendre,
gaudeixin anant a l’escola.

Des de fa alguns cursos, a l’escola estem
duent a terme un projecte de diversificació curricular amb alumnes de 14 a 16
anys amb l’objectiu d’apropar els estudis a una perspectiva més pràctica. Tot
això ens ha portat a un sistema de treball
que ha donat com a resultat experiències
molt enriquidores tant per part d’alumnes
com per als docents.
Enguany hem iniciat un projecte que
s’origina ja en el mateix ideari del centre:
“Pretenem que la persona estigui oberta a qualsevol opinió amb esperit crític
que ajudi a valorar les coses, sensibles
a qualsevol tipus de cultura i amb coneixement específic de la cultura catalana”.
Aquest curs arranquem doncs, amb
un projecte sobre la cultura i tradicions
del nostre país, amb l’objectiu de donar a
conèixer les activitats més genuïnes. Estudiem els continguts bàsics d’aquesta
cultura popular i tradicional: la festa, les
colles geganteres, les sardanes,el bestiari popular, els capgrossos, les colles
castelleres, les colles de diables, ...untament amb les tradicions: castanyada,
Nadal, carnestoltes, sant Jordi... Amb
aquests continguts qualsevol àrea hi té
el seu lloc: la història, l’actualitat, la llengua, la música, l’art, la creativitat... així
com també el treball dels valors que s’hi
poden encabir: convivència, respecte, inclusió, participació...
Treballem elements i actes que formen
part d’aquest patrimoni festiu català amb
la incorporació de tallers en horari lectiu
i comptem també amb professionals de
diferents entitats de la comarca que hi
col·laboren amb sessions dinamitzades.
L’element, però, que fa especial aquest
projecte és que els alumnes més grans
de l’escola treballen un projecte comú
amb els nens de la llar d’infants. Què ens
aporta aquest sistema de treball? Evidentment una bona oportunitat d’aprenentatge conjunt; grans i petits comparteixen mestre i cooperen dins l’aula, es
canvien els rols i com qui no vol, grans
i petits es miren, s’escolten, interaccionen, s’ho passen bé i el més important:
Aprenen.

espai escoles

Col·legi El Roser
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perles de saviesa
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Saviesa popular universal (II)
Curiosament, els Beatles, poc podien imaginar la repercussió que tindria el viatge que van
fer a l’Índia, el febrer de 1968, per fer meditació
durant sis setmanes al monestir de Mahorishi,
al peu de l’Himalaia. Aquest fet, unit a tot el moviment pacifista hippie en contra de la guerra
de Vietnam i la revolta del Maig del ’68 a París,
féu canviar la percepció occidental de l’espiritualitat i el pensament oriental per arribar al punt
que som avui.
Deu anys més tard, l’any 1978, la lúcida i polèmica anàlisi que féu d’Orient Mitjà l’escriptor
palestí Edward W. Said marcà, de manera decisiva, un punt real d’inflexió en aquesta percepció. Amb la publicació del seu llibre Orientalisme, a través d’una clarivident revisió de
l’orientalisme anecdòtic, l’autor denuncià que
el terme “orientalisme” no era res més que una
invenció dels europeus per justificar les ambicions del seu imperialisme colonial, predominant
des del s. XVIII fins a mitjan s. XX.
D’entrada, cal reconèixer que hi ha molts orients. No és el mateix Egipte, Turquia o l’Aràbia,
que l’Índia, la Xina o el Japó. De fet, la paraula
Orient no és tant un concepte geogràfic com
l’expressió d’un terme simbòlic que representa una manera de ser i de viure. Cal entendre,
doncs, que Orient és un tot complex, diferenciat i heterogeni, un món circumstancialment
diferent d’Occident en l’aspecte social, polític,
religiós, econòmic i cultural.
El pensament oriental, globalment considerat
en la seva àmplia gamma de creences, tradicions i manifestacions, és una amalgama de mitologia, esoterisme, religió, espiritualitat, misticisme, filosofia, preceptiva moral i ètica, pràctiques
rituals i exercicis corporals en l’intent, plural i diversiforme, d’explicar l’ésser humà i el món en
què vivim. Tot un repte, reiteradament plantejat i
desenvolupat al llarg de la història humana, amb
l’objectiu de dilucidar el misteri de l’existència.
Cal constatar que el pensament oriental està
fondament lligat a la religió i a la filosofia, tot i
que no s’esgota en elles i les transcendeix diversificat en diferents tradicions i doctrines. En
efecte, al sud-est asiàtic s’ha desenvolupat tot
un conjunt de creences que, si bé són diferents
entre elles, mantenen uns trets comuns pels que
es diferencien clarament de les religions monoteistes de l’Àsia occidental i d’Europa com són
el judaisme, el cristianisme i l’islamisme.
Si en el meu primer article sobre Saviesa Popular Universal (I) vaig centrar la meva atenció
en la saviesa dels pobles, continguda en alguns
proverbis i dites populars d’arreu, en aquesta

segona col·laboració focalitzo la meva atenció
en el pensament plural de l’Orient Llunyà: l’hinduisme i el budisme, a l’Índia; el confucianisme
i el taoisme, a la Xina, i el xintoisme i el budisme
Zen, al Japó. És d’aquestes tradicions i cultures
que n’he extret alguns proverbis, sentències i
pensaments referits a aspectes fonamentals
com la vida i la mort, l’amor, la natura, la felicitat, l’autoneixement, la solidaritat, el bon govern... amb una important càrrega de realisme i
sentit comú i, fins i tot, de poesia. Us n’ofereixo
un petitíssim tast.
De Buda i el pensament hindú:
De l’hinduisme, considerat la tradició religiosa més antiga del món, en remarco les fonts
vèdiques i brahmàniques i l’aportació que feu
Siddhartha Gautama (vers 563-484 a. JC.),
més conegut com Buda, amb un pensament
eminentment espiritual.
“Sigues la teva pròpia llum”.
“Aquell que reconeix la veritat del cos,
pot reconèixer la veritat de l’univers”.
“La terra no és una herència dels nostres pares,
sinó un préstec dels nostres fills”.
“No hi ha arbre que el vent no hagi sacsejat”.
“L’arbre no nega la seva ombra ni al llenyataire”.
“La vellesa comença quan
el record és més fort que l’esperança”.
Del pensament xinès, Confuci i Lao Tse:
Del pensament xinès en remarco la gran aportació de Confuci (551-479 a. JC.) amb la fundació del confucianisme, una tradició religiosa
eminentment ètica i pragmàtica. També, l’aportació de Lao Tse (s. VI a. JC.) amb el taoisme, que
representa el vessant místic de la cultura xinesa.
“Mil arbres, quan creixen,
fan menys soroll que un arbre quan s’ensorra”.
“Quan beguis aigua, recorda la font”.
“Quan bufen vents de canvi, alguns aixequen
murs i d’altres construeixen molins”.

“El savi pot seure damunt d’un formiguer,
però només el neci hi resta assegut”.
“Quan el diner parla, la veritat calla".
“L’home és esclau del que diu i amo del que calla”.
“No limitis als teus fills al teu propi aprenentatge,
perquè ells han nascut en un altre món”.
De Confuci:
“No facis als altres el que no vols que et facin
a tu, ni et facis a tu el que no faries als altres”.
“Si serveixes a la natura, ella et servirà a tu”.
“No són les males herbes les que ofeguen la
bona llavor, sinó la negligència del camperol”.
“Aquests tres senyals distingeixen l’home superior:
la virtut, que l’allibera de l’ansietat,
la saviesa, que l’allibera del dubte
i el valor, que l’allibera de la por”.
“Qui vulgui felicitat i saviesa constants,
s’haurà d’acostumar a canvis freqüents”.
“En un país ben governat, la pobresa és
+quelcom que avergonyeix. En un país mal
governat, el que avergonyeix és la riquesa”.
“Governar és rectificar”.
“Els vicis arriben com passatgers,
ens visiten com hostes i romanen com amos”.
“Una mica de diner, evita preocupacions;
molt diner, les atrau”.
“Dóna un peix a un home i menjarà un dia;
ensenya-li a pescar i menjarà tota la vida”.
De Lao Tse:
“La natura no té pressa
i, tanmateix, ho aconsegueix tot”.
“L’univers sencer es rendeix
per a qui té la ment quieta”.
“Res és mes tou i més flexible que l’aigua;
tanmateix, res s'hi pot resistir”.

“La vida és un seguit de canvis naturals i espontanis.
No t'hi resisteixis perquè només crea dolor.
Deixa que la realitat sigui la realitat”.
“La vida i la mort són un fil;
la mateixa línia vista des de diferents costats”.
“Qui no és feliç amb poc, tampoc ho serà amb molt”.
“L’amor és la més forta de les passions pel fet
que, alhora, ataca el cap, el cor i els sentits”.

perles de saviesa

“No pots guiar el vent,
però pots canviar la direcció de les veles”.

“Quan un país està ple de conflictes,
floreixen els patriotes”.
“Només tinc tres coses per ensenyar:
la senzillesa, la paciència i la compassió.
Són els tres més grans tresors”.
Del pensament japonès:
Del pensament japonès remarco el xintoisme, la religió nacional nipona que ha estat i és
un dels pilars espirituals, polítics i culturals més
importants del país des de la seva fundació.
També el budisme zen, una filosofia de vida fonamentada en el creixement personal a partir
de la meditació i el ioga.
“El veritable blanc de l’arquer
ha de ser apuntar al seu propi cor”.
“Redreça la branca mentre l’arbre és jove”.
“Mai no ha sortit un gerro perfecte d’un mal artesà”.
“Quan s’estima, fins i tot les cicatrius de la
verola s’assemblen als clotets de les galtes”.
“Clau que sobresurt, reclama martellada”.
“Fins i tot el viatge més llarg
comença amb un sol pas”.
“La pobresa fa els lladres com l’amor fa els poetes”.
“Cedeix el pas als necis i als bojos”.
“Procura que les teves paraules
siguin millor que el teu silenci”.
Desitjo que, tot revelant i descobrint la gran riquesa del pensament oriental, hàgiu pogut gaudir d’aquesta petita mostra.
Francesc Orenes i Navarro
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RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA

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

Cuines
Banys
Terres
Pladur
Reformes integrals
Treballs de pintura

REFORMES TORRES
Bernat

Tel. 629 362 107
www.reformestorres.com
reformestorres@hotmail.com
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Sant Julià de Vilatorta

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

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR
C. Pare Manuel Cazador, 1r 2a
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

Jeroglífic
Lloc on estan tancats els nostres presos polítics (segons una diputada impresentable).

entreteniments

Encreuat

Sudokus
HORITZONTALS: 1.- Sense això, difícilment hi haurà independència. 2.- Enfadat. Matrícula de Lleó.
Marca espanyola de vehicles. 3.- Arrel comestible.
Límit d’un terreny. Pronom de segona persona del
singular. Espanya 4.- Metall molt preciós. De casa
nostra. D’aquesta manera. 5.- L’avi que ens parlava. Tenien por. 6.- La primera vocal. Amb ales. Nervioses. 7.- Allò que tanta por li fa a l’Estat espanyol.
Un connector elèctric que comença a estar obsolet.
Fluor. Forma del pronom personal. 8.- Licor molt
apreciat pel President de la Generalitat. Peça gran
de roba. 9.- Còlera. És tant feble que ha perdut la
primera lletra. Pedra. 10.- Amb bona salut. Conjunt
d’alumnes d’una escola. Americi.
VERTICALS: 1.- Animals prehistòrics. 2.- Tresor
públic. Estranya. 3.- Coneix. Consagrada. 4.- EL
bruixot més conegut per nosaltres. Ministre portaveu que no ens estima massa. Alacant. 5.- Barcelona. Rosegador pelut que no agrada a ningú. Líquid
fastigós que segrega el fetge. 6.- Grup dels millors.
Grup de persones que comparteixen una manera
de viure. 7.- Allò que hauria de poder fer sempre un
Parlament. Keep ..... 8.- Un romà. Extremitat que
ajuda als peixos a nedar. Preposició de lloc. 9.- Ésser. Agradable. Tesla. Ampere. 10.- Polit. Quan el
cor se’ns para. 11.- Reservades. El riu italià més
important. 12.- El pallasso més terrorífic. Malaltissa. 13.- Vitamina molt important. Pronom singular
de tercera persona. Una llavor deliciosa.

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6
per a iniciats

Solucions núm. passat
Encreuat

Jeroglífic: Autònom (auto+nom)
Entreteniments: Marc Costa i Desulé
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De dimarts a diumenge: esmorzars i dinars
Divendres i dissabte: també es fan sopars
Diumenge tarda i dilluns: tancat per festa setmanal
Carrer Major, 6
VILALLEONS
Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 76
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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Catàlegs, revistes
Papereria corporativa
Cartells, flyers

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

Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 77 77

participació

Vilatorta pam a pam, el concurs
Al segle X El castell de Sant Llorenç del Munt
tingué la jurisdicció de tot l’antic terme de Vilatorta. A mitjan segle XII s’hi fundà un monestir.
D’aquest segle data la seva església romànica
El segle XIII fou el període de màxim esplendor
de la canònica.
Pregunta:
La comunitat que s'establí al monestir
de Sant Llorenç era de l'ordre de?
1. Sant Agustí (frares Agustinians)
2. Sant Benet (monjos Benedictins)
3. Sant Francesc (frares Franciscans)
Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia
del divendres 28 de desembre.
Entre tots els encertants se sortejarà un
TORTELL DE REIS
per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Solució del número anterior

Com s'anomenava l'espai protegit a l'entorn
de les esglésies?
3. Sagrera

Els guanyadors van ser Roger i Txell Bassols
Enhorabona!

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

Dades del concursant:

Nom i cognoms ………………………………………………
Edat ……………… Telèfon …………………………………..
Adreça ………………………………………....…………………
* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia
de la butlleta o apuntar les dades en un full a part
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TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

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

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

Perruqueria
Montse
Horari:
Els dimarts, i els dimecres
us atendrem a hores
convingudes
al tel. 93 885 05 60
Dijous i divendres:
de 9h a 13h i de 15 a 19h
Dissabte: de 8h a 13h
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La propera vigília de Reis farà 100 anys que
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va
prendre un acord important referent al projecte d'Estatut d'Autonomia que la Mancomunitat de Catalunya, presidida per Josep
Puig i Cadafalch, va portat a Madrid i que
finalment no va reeixir. L'acta, que és l'única
de l'època redactada en català, en el primer
punt de la part dispositiva diu així.
"Ratificant el Plebiscit municipal de l'autonomia integral de Catalunya, fa constar
aquest Ajuntament la seva adhesió a les bases d'autonomia presentades al govern pel
Consell Permanent de la Mancomunitat de
Catalunya".
El 26 de gener de 1919, aquest projecte
d'Estatut era ratificat en una cèlebre assemblea al Palau de la Música Catalana de Barcelona, que va reunir tots els representants
municipals. Varen votar positivament 1.046
dels 1.072 municipis. Per part de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta hi va assistir
Francesc Valls Rosal.

La dada: 10.131

De les 23 explotacions ramaderes actives que
hi ha actualment al terme municipal de Sant
Julià de Vilatorta 9 són de porcí, 3 de boví i
1 d'oví. En total hi ha 10.131 caps de bestiar
(9.270 de porquí, 834 de vaquí i 27 bens). Les
altres 10 explotacions són de conills, gallines,
pollastres, galls dindi i èquids.
Dades del cens del DARP de data 17-04-2018.

Edita:
Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta

Vilatorta

tancament
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revistavilatorta@gmail.com
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Renovat l'equipament tècnic del Saló Catalunya
Constituït el Consell d'infants de Sant Julià
Presentació del projecte de biblioteca municipal
Arrenca amb èxit el nou grup de l'Espai Activa't
L'Ajuntament aprova una moció per reprovar la monarquia
Entrevista a Joan Carles Rodríguez: "Em sento alcalde de tothom"
Personatges: Francesc Farrés, geòleg i propietari de Sant Llorenç
En Julià Soler, tot un senyor fiscorn!
Antoni Regàs: quan el pessebrisme passa de pares a fills
Parlem amb les entitats: Jesús Solà, dels Amics de les Motos Antigues
L'Aula de Música amplia la seva oferta amb el programa coNEIX
... I tots els actes de Nadal i Reis

Vilatorta
Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

