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El 17 de març passat el Govern  de la Generalitat de
Catalunya, en sessió a Palau va declarar les Caramelles del
Roser de Sant Julià de Vilatorta Element Festiu Patrimonial
d'Interès nacional i inscriure la declaració de l'element festiu
patrimonial d'interès nacional al Catàleg del Patrimoni Festiu
de Catalunya.
    Les Caramelles van néixer a finals del segle XVI i han per-
durat en la seva forma original a Sant Julià de Vilatorta. El cant
dels Goig, la indumentària, la intervenció instrumental i una
música popular molt pròpia i el fet d'haver-se transmès de
generació en generació de forma ininterrompuda, fan que
siguin mereixedores de ser declarades element festiu patri-
monial d'interès nacional, com recull el Decret 389/2006, de
17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya. La finalitat de
la declaració és assegurar la preservació, protecció i promo-
ció, amb un reconeixement especial de Les Caramelles del
Roser com a manifestació de la cultura tradicional catalana
d'especial arrelament i rellevància, i adequar-lo a les catego-
ries previstes al decret del patrimoni festiu de Catalunya.
    Les Caramelles del Roser, l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta es mostren molt satisfets d’assolir aquesta fita, just
quan tot és apunt per celebrar els 425 anys de les caramelles.
Creuen que, a partir d'ara, les Caramelles del Roser gaudiran
del reconeixement que es mereixen. Esperem que aquesta
declaració impulsi encara més la tradició més antiga i peculiar
de Sant Julià de Vilatorta.

El Govern de la Generalitat 
declara les Caramelles del Roser 

Element Festiu Patrimonial 
d'Interès Nacional
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Generalitat i Diputació presenten al Saló Catalunya
l’accés a l’Eix per la carretera de Vilalleons 

El desembre de l’any passat es
va fer, al Saló Catalunya de
Sant Julià, la presentació de la
nova connexió a l'Eix Trans-
versal a través de la carretera
BV-5202. Paral·lelament es
crearà una via per vianants i
per bicicletes. L'accés serà per
l'actual carretera de Vilalleons
(BV-5202) per arribar al polí-
gon, amb una via verda que en
una segona fase tindrà conti-
nuïtat fins al centre de Sant
Julià de Vilatorta. Es tracta
d'un projecte llargament reivin-
dicat pel nostre municipi, que
ha de suposar una inversió de
3,2 milions d'euros. 

L’alcalde de Sant Julià de
Vilatorta, Joan Carles Rodrí-
guez, va fer la presentació de
l’acte i va explicar que “es
tracta d'un projecte molt im-
portant pel municipi”, en el
qual s'ha aconseguit el con-
sens de tres institucions, la
Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta. I va afegir que “no
només suposa resoldre el pas

de camions pel centre del
poble i facilita l’accés al polí-
gon industrial” sinó que també
“disminuirà la perillositat de
l’actual carretera de Vilalleons
i resoldrà l’accés al barri del
Puig, de Vorabosc i de les
masies de l’entorn”.

L'acte comptà també amb
la presència de Xavier Flores,
director general d'Infraestruc-
tures de Mobilitat Terrestre i
David Prat, subdirector, que
van explicar el projecte per
part de Generalitat de Cata-
lunya. Ricard Font, secretari
d’Infraestructures i Mobilitat
de la mateixa institució, va
cloure l’acte després d'un torn
obert de preguntes.

Per part de Diputació de
Barcelona, el coordinador de
l’àrea de Territori i Sostenibili-
tat, Reca Vidiella, i Vicenç Iz-
quierdo, gerent de Serveis i
Infraestructures viàries i Mobi-
litat, van exposar un projecte
complementari: la realització
d'una via per a vianants i bici-
cletes fins al centre del poble. 

Connexió directa del polí-
gon de Sant Julià amb la C-
25, respectant l’entorn
Els representants de la
Generalitat van explicar com
serà la nova connexió a l’Eix
Transversal, mitjançant la BV-
5202 (carretera de Vilalleons) i
el nou semienllaç sentit Vic.
Amb aquesta obra s’evita el
pas per la travessera de Sant
Julià de Vilatorta i s’obté un
accés més ràpid del polígon a
l’Eix Transversal.

La carretera actual (BV-
5202) té una secció d’aproxi-
madament 4,5 m i, per tant,
dificulta tant el pas de trànsit
pesant com la circulació en
dos sentits. La carretera està
flanquejada per dues fileres
de plataners que li conferei-
xen un valor paisatgístic.
Aquesta via creua per sobre
de l’Eix Transversal però no hi
connecta.

Per això es construirà un
semienllaç sentit Vic, per connec-
tar l’Eix amb la BV-5202, que

(continua a la pàgina següent)
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Les obres s’iniciaran
abans de l’estiu
El pressupost estimatiu total de
les obres és de 3.218.469,21 €.
Durant el 2014 es van aprovar el
projecte de traçat i la finalització
del projecte constructiu. I du-
rant el gener de 2015 es va
aprovar el projecte i la licitació
de les obres. Al tancament de
l’edició revista es preveu que
s’hagi iniciat l'expedient d’ex-
propiació. I que ja s’hagi adjudi-
cat l’obra a l’empresa que l’exe-
cutarà.

La licitació del projecte per
part del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya és el pas
definitiu previ al començament
de les obres. Es preveu que els
treballs comencin abans de
l’estiu que ve i s’executin en un
termini de sis mesos.

Connexió del polígon amb la BV-5202

Connexió de la BV-5202 amb l’Eix

s’ampliarà per facilitar el trànsit
bidireccional. Aquesta ampliació de
la carretera de Vilalleons s’ha pro-
jectat atenent a criteris de mínima
ocupació i de respecte a l’entorn,
per tal d’afectar el mínim possible
les finques privades. La BV-5202
s’amplia en un tram de 930 m fins
assolir 2 carrils de 3,0 metres i
vorals de 0,5 metres. A petició
expressa de la Diputació de
Barcelona, el tractament paisatgís-
tic del projecte ha tingut en compte
la conservació del màxim nombre
possible de plataners de l’actual
carretera, i la plantació de nous.

El brancal d’entrada a l’Eix
Transversal tindrà una longitud de
920 m (per vorejar el llit de frena-
da existent) i 6 m d’amplada. El
brancal de sortida de l’Eix
Transversal tindrà una longitud de
420 m i 6 m d’amplada. En la pre-
sentació també s’explicà que
només es projecten els brancals
en sentit Lleida. Els brancals sen-
tit Girona no són factibles a causa
dels túnels existents a la C-25.
Els moviments cap i des de
Girona es faran a través de l’actu-
al sortida 187 (Can Jubany).
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L’Ajuntament de Sant Julià ha demanat que 
la nova sortida de la C-25 s’indiqui com a 
“Sant Julià de Vilatorta – Vilalleons”
La nova sortida 189 es senyalitzarà com a “Sant Julià de
Vilatorta - polígon industrial”. L’Ajuntament de Sant Julià ha
demanat a la Generalitat que en aquest cartell també hi hagi el
nom del poble de Vilalleons. Venint des de Vic, la sortida 187
actual de l’Eix Transversal se senyalitzarà com a “Sant Julià de
Vilatorta - Centre”. S’instal·larà un pòrtic que indicarà clarament
les dues sortides. 

Venint des de Girona, es senyalitzarà la rotonda de l’actual
enllaç 187 indicant que per anar al polígon cal tornar a agafar la
C-25 sentit Girona. Si sortint del polígon es vol anar cap a
Girona, també se senyalitzarà que cal fer un canvi de sentit a la
sortida 187.

Accés a l’Eix Transversal també vol dir 
accés a fibra òptica i accés a gas ciutat
L’accés de l’Eix Transversal no només suposa una nova entrada
pels vehicles. També és l’entrada de la fibra òptica al nostre
municipi. El primer beneficiat seran les empreses del mateix polí-
gon industrial, que actualment tenen greus problemes de con-
nectivitat a Internet.

I encara més: l’Ajuntament està en converses amb l’empresa
Gas Natural, perquè el nou accés també pot suposar l’arribada
del gas ciutat al nostre poble, des del veí municipi de Santa
Eugènia. Que l’actual xarxa de gas propà sigui connectada al
gas ciutat suposaria un estalvi energètic molt gran per moltes
llars vilatortines.

A banda de tot això, el projecte ja preveu la construcció d’un
col·lector de 400 mm de diàmetre, per sota la via verda, per
poder recollir les escomeses d’aigües residuals de les finques
veïnes.

Una via verda enllaçarà 
el centre de Sant Julià 
fins la Riereta per l’actual
carretera de Vilalleons
Els representants de la Diputació
de Barcelona varen explicar el
projecte d'habilitar una via verda,
mixta per a ús de vianants i bici-
cletes, de 1.230 m i amb una am-
plada variable de fins a 2,5 m,
protegida de la resta de vehicles
per una barrera de fusta. Aques-
ta via seria la continuació de la
que executarà la Generalitat en
tot el tram de la carretera de
Vilalleons afectat per l’accés a
l’Eix Transversal. El que s'acon-
segueix amb aquest projecte és
segregar el trànsit de vianants i
bicicletes de la carretera actual,
molt usada per aquest tipus d’u-
suaris. Aquesta via serà una im-
portant millora per la seguretat
vial i connectarà els nuclis de Vo-
rabosc, del Puig i de les masies
disseminades amb el nucli de
Sant Julià de Vilatorta. A més, és
un pas molt important cap a una
futura ampliació d’aquesta via
verda fins el nucli de Vilalleons,
que significaria la connexió dels
dos grans nuclis habitats del
nostre municipi.

El projecte també preveu des-
doblar els dos sentits de circula-
ció de la carretera BV-5202 entre
el trencall de la Boscana i el de la
Quintana. El sentit Sant Julià dis-
correria per la carretera actual, i
en canvi el sentit Vilalleons pas-
saria pel carrer de la Indústria del
polígon. Amb això s'aconseguiria
reduir la perillositat de tot aquest
tram, que és un punt negre per la
circulació, ja que a l'estretor de la
carretera s'hi suma que les dues
entrades i sortides al polígon
industrial també es troben loca-
litzades en aquest tram. 

Ambdós projectes, el de
Generalitat i el de Diputació, són
complementaris i, al final, consti-
tuiran una única actuació que
serà una millora decisiva per la
mobilitat de tota la zona, la del
polígon industrial, la del veïnat i
la del poble de Vilalleons.
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El 17 de desembre passat es
va aprovar inicialment el pres-
supost general de l’Ajun-
tament de Sant Julià de Vila-
torta per l’exercici 2015, de
gairebé tres milions d’euros.

Els pressupostos de l’admi-
nistració es divideixen entre
pressupost de tots els ingressos
i pressupost de totes les despe-
ses. A més, cada un es divideix
per capítols segons el concepte
de cada partida de crèdit.

Apartat de despeses
El capítol 1 agrupa tota la des-
pesa que suposa les retribu-
cions de la plantilla de perso-
nal de l’Ajuntament. En el pres-
supost 2015 es manté la con-
gelació de les retribucions d’a-
cord amb la Llei de pressupos-
tos de l’Estat per a l’exercici
2015. Com a aspectes nous
s’hi preveu l’import correspo-
nent a part de la paga extra de
desembre de 2012 que la
mateixa Llei de pressupostos
de l’Estat per 2015 reconeix
als treballadors que la varen
deixar de percebre. També s’hi
recull la despesa derivada de
la contractació de la tècnica de
comunicació finançada per la
Diputació de Barcelona. 

El capítol 2 agrupa la des-
pesa en béns corrents i ser-
veis (els subministres dels
equipaments, dels centres de
treball de l’Ajuntament...).
Destaca l’increment en la des-
pesa de manteniment d’in-

fraestructures en general, es
redueix la despesa energètica,
i s’augmenta el cost del man-
teniment de zones verdes i el
funcionament del servei del
centre de dia. 

Pel que fa els capítols 3 i 9
referents als interessos i a l’a-
mortització del capital dels
crèdits vigents recullen l’en-
deutament de l’Ajuntament, el
qual és inferior al 20%, i
també recull l’operació de tre-
soreria que segurament s’hau-
rà de concertar atès que mol-
tes inversions estan finança-
des per la Generalitat i els fons
no es transfereixen en els ter-
mini de pagament al qual sí
que està obligat l’Ajuntament.

El capítol corresponent a
transferències corrents es
manté semblant a l’exercici
2014. El capítol d’inversions
preveu, entre d’altres, l’execu-
ció de les obres del torrent de
ca l’Elvira, que és una inversió
imprescindible i urgent perquè
és l’única claveguera a cel
obert de tot el municipi, i per
la qual ja tenim formalitzats els
documents del dret d’aprofita-

ment parcial sobre la finca.
També està prevista la despe-
sa corresponent a aquest
exercici de la instal·lació i fun-
cionament de la caldera de
biomassa al pavelló munici-
pal. El trasllat del punt d’infor-
mació i creació d’un centre
d’interpretació de ca l’Angla-
da, i altres inversions com ara
la instal·lació d’una escultura
en el nucli antic, l’adquisició
d’una col·lecció de terrissa i
les obres de l’itinerari de via-
nants i bicicletes de la font
d’en Titus finançada previsi-
blement per la Diputació de
Barcelona. 

Es fa constar que el pres-
supost compleix els criteris
d’estabilitat i sostenibilitat
pressupostària: capacitat de
finançament , regla de la des-
pesa i endeutament. I també
que l’estructura pressupostà-
ria referent a la classificació
per programes de la despesa
s’ha adequat a la nova Ordre
del Ministeri d’Hisenda, que
obliga en determinades apli-
cacions pressupostàries arri-
bar als 4 dígits. 

Ingressos
Capítol Euros
1 Impostos directes 1.032.900,00
2 Impostos indirectes 40.000,00
3 Taxes i altres ingressos 860.418,09
4 Transferències corrents 755.626,12
5 Ingressos patrimonials 34.310,00
6 Alienació d’inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 243.911,93
9 Passius financers 0,00
Total ingressos 2.967.166,14

Despeses
Capítol Euros
1 Despeses de personal 848.486,05
2 Despeses béns corrents i serveis 1.623.993,25
3 Despeses financeres 5.083,95
4 Transferències corrents 129.456,09
6 Inversions reals 293.453,50
7 Transferències de capital 0,00
9 Passius financers 66.693,30

Total despeses 2.967.166,14
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Les obres del nucli antic han arribat a l’equador de la seva execució
i ja es comença a visualitzar l’aire sobri que pretén reflectir, tot res-
pectant els elements més idiosincràtics del centre històric. Ja s’ha
instal·lat més dels 50% de la nova xarxa d’infraestructures i de ser-
veis (clavegueram, xarxa d’aigua i de gas, telecomunicacions, cable-
jat de l’enllumenat públic, etc.), i les noves llambordes ja cobreixen
més d’un 25% de tota la superfície afectada pel projecte.

En concret, les llambordes del tram del carrer rector Roca
entre avinguda de Nostra Senyora de Montserrat i el carrer
Montseny ja estan posades. També s’han instal·lat parcialment
les infraestructures del carrer rector Roca i totalment les del car-
rer del Pont. 

Al carrer del Pont i en un tram del c. rector Roca ja s’ha posat
la subbase del paviment i la base de formigó de manera que ja
està apunt de començar la col·locació de les llambordes en
aquests trams. 

A mitjans de març es va aixecar el paviment  antic del c. del
Campanar i ja es van iniciar els treballs per instal·lar les infraes-
tructures d’aquest carrer. Està previst que el mes d’abril, si els tre-
balls continuen a bon ritme, es començarà a treballar a la plaça
Major.

Les obres també inclouran elements de difusió històrica: se
senyalaran els antics portals que hi havia per entrar a la sagrera
de Sant Julià, el nucli eclesiàstic originari del nostre poble.
S’instal·larà també un panell divulgatiu.

Segons publicava la passada revista Vilatorta (Nadal 2014, núm.
70), les obres es van iniciar el 13 d’octubre de l’any passat i està pre-
vist que finalitzin el juliol d’enguany. El cost previst és de 496.493,87€
i l’empresa executora del projecte és Salvador Serra SA.

Nova xarxa de telecomunicacions del nucli antic
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està executant tota una
nova xarxa de telecomunicacions en les obres del nucli antic. Es
tracta de teixir una xarxa soterrada, de propietat municipal,
paral·lela a la de Telefònica, per futures operadores o per serveis
d’smartcitie que l’Ajuntament volgués implementar. Tot sempre
per revertir en una millora dels serveis de què podran gaudir en
un futur els veïns de la zona. Nous serveis, a més baix cost.

El nucli antic comença a mostrar 
la seva nova imatge

El passat dijous 19 de març
l’associació de veïns de la
Font d’en Titus, va convocar
en una assemblea a l’alcalde
de Sant Julià, Joan Carles
Rodríguez, i a l’inspector en
cap dels Mossos d’esquadra
a Osona, Francesc Hernán-
dez. 

El motiu eren els 8 robato-
ris a domicili declarats aquest
any 2015, incidència superior
a la registrada l’any passat.
S’explicà que s’havia practi-
cat una detenció, a la qual li
podia ser imputat més d’un
fet delictiu, i les mesures de
seguretat addicionals que
s’havien pres. 

Així mateix, es va parlar
d’un augment de les políti-
ques de seguretat, i d’estu-
diar el cost, el control i els
aspectes jurídics per tal d’ins-
tal·lar càmeres als accessos
al municipi.

Assemblea 
per temes de 
seguretat 
en el municipi

Sempre diem que el nostre
poble té racons i paratges
encantadors. I és veritat. A
vegades cal, però, saber-los
fer atractius perquè el vianant
s’hi distregui. L’Ajunta-ment
ha fet una petita actuació a la
circumval·lació davant l’avin-
guda Sant Llorenç nú-mero
76, a darrera el pavelló espor-
tiu. Es tracta d’un petit mira-
dor on es divisa el pla de
Cabrera, amb vistes a can
Garbells, l’Arumí i mas d’en
Coll. Segur que, a partir d’ara,
més d’un s’hi pararà a fer el
badoc. Tant de bo.

Arranjament
d'un petit 
mirador
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El refugi número 4 del Llopart, que forma part de la ruta de
l’Aeròdrom Vilatorta, va haver de ser reparat després que
aquesta tardor patís un acte vandàlic que el va deixar mal-
mès i en molt mal estat. Durant les obres, efectuades pel
Servei de manteniment municipal i que van finalitzar el mes
de gener, es van reconstruir la volta, la paret que tàpia l'en-
trada i un dels seus laterals.

L’indesitjable que va fer aquesta agressió contra el nostre
patrimoni, potser es pensava que hi havia quelcom a dins el
refugi. Devia voler entrar-hi, i per això va fer un forat a la tàpia.
Potser buscava quelcom de valor. Malauradament no va ser
capaç d’entendre que el valor realment important era el que
estava xafant. I és que l’estupidesa humana no té límits.

El rec de ca l’Elvira és una recollida d’aigües que uneix per-
pendicularment l’avinguda de Montserrat amb l’avinguda Sant
Jordi, a l’alçada de ca l’Elvira. Lamentablement, per aporta-
cions de sanejament mal fetes, en el rec sobreïxen aigües resi-
duals en ocasions, cosa que ha suposat múltiples queixes del
veïnat des de fa molts anys. Ara, després de més de 40 anys,
l’Ajuntament de Sant Julià podrà resoldre aquest tema pen-
dent, encallat fins ara per les dificultats jurídiques i d’interlocu-
ció per la pertinent autorització. Finalment, el passat 24 de
novembre, la propietat davant notari va constituir un dret d’a-
profitament parcial a favor de l’Ajuntament. Així es podrà pro-
cedir a executar les obres de canalització del rec, mercès a un
projecte redactat pels serveis tècnics municipals el juny de
2014, que ja té també la corresponent assignació pressupos-
tària. Es preveu que les obres, valorades en 12.000 euros,
puguin iniciar-se aquest mes d’abril.

El rec de ca l’Elvira: un problema de 
fa més de 40 anys, en vies de solució

La necessitat de refer el carrer de la Rambleta, mancat de
voreres i amb l’arbrat mal integrat en la urbanització del car-
rer, ha portat a l’Ajuntament a encarregar un projecte de
remodelació. Es preveu fer un carrer de prioritat invertida, i
restringir el trànsit a un únic sentit. Prèviament, la Diputació
de Barcelona ja havia estudiat les possibles solucions per
aquest tram, a petició de l’Ajuntament.

L’encàrrec s’ha fet a l’arquitecta Núria Vilamala, de Sant
Julià de Vilatorta, per un import de 8.400 euros, IVA no inclòs.
Es pretén que el projecte s’integri a un altre projecte ja redac-
tat per Diputació de Barcelona i en vies d’adjudicació: l’itine-
rari des del centre de Sant Julià i el barri del Solà fins la Font
d’en Titus, a través de la zona verda on està ubicada l’esta-
ció meteorològica (vegeu l’anterior revista Vilatorta, número
70, pàgina 5).

Iniciada la redacció d’un projecte
per la reforma de la Rambleta

Arranjament d'un dels refugis del
Llopart malmès per un acte vandàlic

L’Ajuntament de Sant Julià
instal·larà, en llocs estratègics del
municipi, desfibril·ladors externs
automàtics (DEA) per utilitzar de
manera urgent en cas que algú
sofreixi una parada cardíaca.

Aquests aparells, que s’estan
instal·lant en molts municipis,
poden ser usats per tothom qui
tingui mínimes nocions de socor-
risme, i poden salvar una vida
abans de l’arribada dels serveis
sanitaris.

En concret, l’Ajuntament adqui-
rirà tres aparells nous a l’empresa
Cardiogest SC, per import de
5,132,79 €, per instal·lar a l’exterior
del pavelló esportiu, a la plaça
Marquès de la Quadra i a l’aparca-
ment sota la plaça de Vilalleons.
Actualment ja existeixen dos apa-
rells, un ubicat al consultori local i
un altre que s’ubicarà permanent-
ment en el vehicle dels Vigilants
municipals. Els agents reben for-
mació periòdica en l’ús del DEA.

A banda, l’Ajuntament oferirà
una sessió gratuïta als veïns que
s’interessin per l’ús d’aquests apa-
rells. Les persones interessades
poden posar-se en contacte amb la
regidoria de Benestar social i Salut.

Desfibril·ladors
externs automàtics
(DEA) d’ús públic
per al municipi
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L’augment continuat de nitrats a l’aigua de les Set Fonts, de
moment dins els marges tolerables, ha portat a l’Ajuntament a
encarregar un estudi sobre la presència de nitrats i les possibles
mesures per atenuar aquesta contaminació, tan freqüent a la nos-
tra comarca.

Es tracta d’un estudi hidrogeològic que s’ha encomanat a l’in-
vestigador Josep Mas-Pla, professor titular de la Universitat de
Girona i membre del Centre de Recerca en Geologia i Cartografia
Ambiental (Geocamb). Està pressupostat en 7.969,50 € i ha de
permetre conèixer l’origen de la deu, per tal de poder actuar front
a la seva contaminació. Les Set Fonts, a banda de símbol del nos-
tre poble, encara ara proveeixen el 30% de l’aigua potable que
consumeix el nostre municipi.

En elaboració un estudi sobre la 
presència de nitrats a les Set Fonts

El  dijous 19 de març d’en-
guany, el Ple del Consorci de
l’Espai Natural Guilleries-
Savassona va aprovar col·la-
borar en la preservació del
bosc del Llopart, una àrea
d’elevat interès mediambien-
tal en la qual l’Ajuntament té
signat un acord de custòdia
amb la propietat (vegeu l’ante-
rior revista Vilatorta, número
70, pàgina 13). Concretament,
es col·laborarà amb l’Ajunta-
ment, en la mesura que es faci
efectiva la incorporació del
bosc del Llopart a l’inventari
de boscos singulars i a la xar-
xa de boscos madurs de la
demarcació de Barcelona.
També s’estudiarà fer-hi acci-
ons sota el paraigua del con-
veni entre Diputació de Barce-
lona i la Fundació Natura.

En el mateix Ple del Con-
sorci s’aprovà l’informe de
gestió de l’Espai de l’any
2014. És un recull de totes les
accions que realitza el Con-
sorci de l’Espai Natural Guille-
ries-Savassona. El document
es pot consultar a l’enllaç:
http://www1.diba.cat/llibre-
ria/pdf/54837.pdf

L’Espai Natural
col·laborarà en 
la preservació
del bosc 
del Llopart

Es renova l’aparell de desinfecció 
d'aigua de les Set Fonts

L'Ajuntament de Sant Julià ha renovat l'aparell de raigs ultravio-
lats de la deu de les Set Fonts. L'anterior havia quedat desfasat,
i el seu manteniment era més costós que invertir en un nou apa-
rell. Com en l'anterior sistema, l'aigua passa per una làmpada de
raigs ultraviolats (UV) que inactiva les possibles bactèries pre-
sents en l'aigua, sense modificar cap altra qualitat de la deu de
les Set Fonts. El cost de l'aparell i la seva instal·lació ha estat de
8.543,56 euros. La inversió s'ha encarregat a l'empresa SOREA,
concessionària de la xarxa municipal.

Aquest aparell de desinfecció d’aigua mitjançant llum ultra-
violada és una excel·lent opció per la descontaminació biològica
de l’aigua. No produeix cap subproducte químic i no altera els
paràmetres organolèptics de l’aigua. L’aigua necessita d’una fil-
tració prèvia no només per l’eliminació de possibles partícules
en suspensió sinó també pel correcte funcionament de l’aparell.

L’aparell instal·lat té una potència de 230 W i un cabal nomi-
nal de tractament de 10’2 m3/h.



ca
sa

 d
e 

la
 v

ila

10

El Centre d'informació de les
Guilleries-Savassona situat al
Parc de les Set Fonts de Sant
Julià de Vilatorta ha estat
reconegut per desè any con-
secutiu, juntament amb 65
empreses i serveis turístics
de la Comarca d'Osona, amb
el distintiu del Sistema de
Qualitat Turística en Desti-
nacions 2014 (SICTED) com
a segell de turisme de quali-
tat. 

L’acte de lliurament dels
guardons va tenir lloc el 18
de febrer a la Casa Llotja de
Mar de la Cambra de Comerç
de Barcelona. Per part de
l’Ajuntament de Sant Julià
van recollir el guardó Josep
Company, regidor de turisme
i primer tinent d’alcalde, i
Roser Godayol, tècnica de
turisme.

A Osona va començar fa
10 anys amb el Consorci Vall
de Sau Collasabra com a
programa pilot i actualment
el Consell Comarcal, a través
d'Osona Turisme, n'és l'ens
gestor. Els objectius són la
millora de la qualitat del ser-
vei al turista i una millora en
la competitivitat de la desti-
nació turística d'Osona.

El Centre d'informació Guilleries-Savassona de Sant
Julià de Vilatorta ha rebut un any més el distintiu 
SICTED com a segell de turisme de qualitat

Defuncions
Roser Casanovas Gibert (83) 26/12/2014
Carme Espuga Castelló (90) 27/12/2014
Rosa Vilarrasa Cots (83) 28/02/2015

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

Moviment demogràfic
Entre l’1 de desembre de 2014 i el 15 de març de 2015

Naixements
Íria Riera Morera 01/12/2014
Ayla Blanch Grifoll 09/12/2014
Paula Roma Roquer 23/12/2014
Júlia de la Fuente Casany 01/01/2015
Ainhoa Anais Grancea 10/02/2015
Aris Casadevall Soldevila 19/02/2015
Juna Bosch Farrerons 02/03/2015

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Habitants a 15/03/2015: 3.118  (1.517 homes i 1.597 dones)

Altes padró: 29 Baixes padró: 22
Naixements: 7 Defuncions:       3

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, gràcies a la Diputació de
Barcelona, ha contractat dos plans ocupacionals temporals pel ser-
vei de manteniment municipal. El procés selectiu tenia com a requi-
sits indispensables que les persones candidates estiguessin inscrites
a l’atur com a demandants d’ocupació (DONO) al Servei d’Ocupació
de Catalunya i que tinguessin coneixements d’operari de la construc-
ció. Les dues persones seleccionades han estat Abel Codina i Josep
Victori. Els contractes es van iniciar 23 de març i finalitzaran el 31 de
desembre de 2015 obligatòriament. El Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) va gestionar el procés selectiu.

Aquest pla ocupacional reforçarà el servei de manteniment, i per-
metrà executar actuacions que restaven pendents, com la fer de nou
els desaigües dels vestidors del Pavelló esportiu o reparació de
vàries voreres, principalment les de la zona de l’Albereda.

L'Ajuntament convoca dues places 
temporals pel servei de manteniment
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amb els veïns del barri del 
Perer i del barri del Puig

L’equip de govern es va reunir amb els veïns del barri del Perer
el dijous 5 de febrer passat, i amb els del barri del Puig el diven-
dres 20 de març. Aquestes reunions periòdiques, que es porten
a terme des del 2011, tracten les qüestions que més afecten els
habitants dels barris, però són obertes a tots els veïns del muni-
cipi per si es vol estar assabentat dels projectes de futur en què
treballa l’Ajuntament.

En la reunió amb el barri del Perer s’explicaren els canvis de
circulació que hi haurà en els carrers de la zona. També es farà
una revisió de les places d'aparcament i s'aplicaran mesures per
incrementar la seguretat a les cruïlles. La proposta definitiva va
quedar consensuada amb els veïns assistents. Es va acordar
també reubicar els contenidors de la carretera de Vilalleons al
carrer Montseny, al costat dels que ja hi ha actualment, a l'alça-
da de la Patuleia. 

Finalment es va parlar amb el veïnat sobre la problemàtica
amb la pressió de l'aigua i de les possibles solucions. Es va
explicar que instal·lar un grup de pressió per tota la xarxa de la
zona tenia un cost excessivament elevat. Respecte aquest tema
es va acordar que aquells blocs d'habitatges que vulguin
instal·lar un grup de pressió, l'ajuntament intercedirà amb la
companyia perquè autoritzi instal·lar-los a l'escomesa de l'habi-
tatge. Es va acabar la reunió, a petició dels assistents, amb una
explicació del traçat del nou accés a l'Eix tranversal.

En la reunió amb el barri del Puig, s’explicà que la nova via
verda suposarà pels seus veïns poder anar a peu o amb bici fins
el centre del poble, amb total seguretat. Una greu mancança
que té actualment aquest barri, ja que la majoria de desplaça-
ments fins el centre comercial de Sant Julià es fan en cotxe.
També es parlà de l’arribada de la fibra òptica i del gas ciutat a
través del nou accés a l’Eix Transversal. Finalment, s’explicà que
es replantejarien els guals existents i que és intenció de l’actual
equip de govern substituir l’arbrat, a causa del dany a les vore-
res de la zona. Com sempre, la reunió generà debat i una peti-
ció dels veïns: que la via verda tingui il·luminació perquè també
pugui ser usada de nit.

L’Ajuntament de Sant Julià
destinarà recursos propis i
una subvenció de camins
locals de Diputació de
Barcelona per millorar el voral
del camí de la Mata. Es pre-
veu la construcció d’una
vorada de formigó, a la banda
nord, que resolgui el desnivell
actual del ferm amb el marge
del camí.

L’obra, que consta de pro-
jecte i d’una reserva de finan-
çament de 50.139,56 euros,
resta pendent de l’acord defi-
nitiu amb els propietaris i de
les converses amb gas natu-
ral, per la instal·lació de cana-
lització de gas ciutat per arri-
bar al nucli de Sant Julià de
Vilatorta (vegeu notícia, en
aquest mateix número, “Ac-
cés a l’Eix Transversal també
vol dir accés a fibra òptica i
accés a gas ciutat”). 

Aquesta actuació, reivindi-
cada pels veïns de Vilalleons,
ja figurava en el Pla d’actua-
ció municipal a Vilalleons
2014-2015.

Millora del 
voral del camí 
de la Mata

La regidora
Adelaida Costa
renuncia al sou
de l’Ajuntament
Des del mes de febrer de
2014, per qüestions laborals
la regidora Adelaida Costa va
disminuir la seva dedicació al
càrrec de regidora d’Hisenda,
Noves tecnologies i Vila-
lleons. Conseqüentment va
anunciar que renunciava vo-
luntàriament al sou mensual
del seu càrrec. Les compe-
tències van ser assumides
per l’alcaldia, tot i que la regi-
dora no se n’ha desvinculat.
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Correu antic Nou correu Ús
st.juliav@diba.cat sjv.ajuntament@vilatorta.cat comunicació genèrica amb l’Ajuntament                       
infovilatorta@diba.cat sjv.info@vilatorta.cat incidències en rebre el 

butlletí electrònic Infovilatorta.cat
pij.vilatorta@diba.cat sjv.pij@vilatorta.cat comunicació amb el Punt Jove    
visitasantjulia@diba.cat sjv.visita@vilatorta.cat per concertar visites turístiques 

a Sant Julià i Vilalleons

Modificacions en les adreces de correu electrònic de l'Ajuntament
Us informem que a partir d’aquest mes de gener
algunes bústies (correus electrònics) de
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta han estat
modificades seguint la nova normativa de
Diputació de Barcelona. També s’ha aprofitat la
revisió per crear una bústia genèrica d’Alcaldia
(sjv.alcaldia@vilatorta.cat ), que s'obre a la ciuta-
dania per qui vulgui comunicar-se directament

amb l'alcalde i amb l'equip de govern.
Les adreces de correu i el seu nom han estat

proposats per la mateixa Diputació segons la nor-
mativa de Normalització de Bústies Departamen-
tals, que pretén unificar criteris entre tots els ajunta-
ments de la demarcació de Barcelona. A continua-
ció us adjuntem la relació de les adreces de correu
que han estat modificades: 

Les adreces de correu de les bústies utilitzades
fins ara (correu antic) quedaran actives per tal que
continuïn operatives i no es perdi cap missatge
que rebin. Un segon canvi a comentar és que

totes les adreces de càrrecs electes i del personal
de l’ajuntament han adoptat la terminació @vila-
torta.cat en comptes de diba.cat. Molts de vosal-
tres ja ho haureu observat a la pàgina web.

Per tal de  millorar l’atenció als ciutadans via tele-
fònica, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha
decidit renovar la centraleta i tots els terminals de
telèfon de l’edifici de l’Ajuntament. També s’apro-
fitarà canviar els del Punt d’informació del Parc
de les Set Fonts i del Punt d’Informació Juvenil.

Aquests nous aparells permetran que l’usuari,
quan truqui a l’ajuntament, pugui escollir el
departament amb el qual vol contactar o marcar
l’extensió directa del personal tècnic. La música
que es podrà sentir en modalitat d’espera seran
cinc caramelles diferents que s’aniran alternant,
extretes del disc compacte que van enregistrar
les Caramelles del Roser l’any 2007.

Els nous terminals estan adaptats a la tecnologia
IP, tecnologia que permetrà en un futur estalviar cos-
tos quan s’interconnectin tots els equipaments
públics de Sant Julià i Vilalleons entre ells. 

La renovació dels terminals de telèfon i de la
centraleta tindrà un cost total de 6.050€.
L’empresa contractada és Elastix/Innubo, amb
més de dues dècades d’experiència en l’àrea de
les telecomunicacions, i que presta serveis a Vic.
El preu inclou els terminals, les plaques de línia
RSDI i les analògiques, la instal·lació, la renova-
ció de cablejat, la programació i el manteniment i
suport durant un any.

L’Ajuntament adquireix nous
terminals de telèfons per
millorar l’atenció ciutadana

L’alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan
Carles Rodríguez, es va reunir el passat mes
de desembre passat a la Diputació de
Barcelona amb el diputat d'Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Carles
Rossinyol. A la reunió també van participar
alcaldes i regidors d’una desena de municipis
de la comarca d’Osona. L’objectiu de la tro-
bada era trobar finançament per tirar enda-
vant el projecte PEIT, que vol connectar amb
fibra òptica tots els equipaments municipals
dels Ajuntaments que l’integren. 

La Diputació de Barcelona ha finançat el
projecte bàsic per executar aquesta infraes-
tructura. Un servei que, com va apuntar
Rossinyol, “és bàsic per garantir la qualitat de
vida dels ciutadans i, alhora, que qualsevol
empresa pugui instal·lar-se a la zona.
D'aquesta manera, estem estudiant com
garantir aquesta xarxa supramunicipal de
telecomunicacions”.

Van participar en aquesta reunió els ajun-
taments de Manlleu, que és qui ha liderats
des dels seus inicis aquest projecte, Roda de
Ter, Torelló, Sant Pere de Torelló, Folgueroles,
Tavèrnoles, les Masies de Voltregà, Sant
Hipòlit de Voltregà i Calldetenes.

Millora de la xarxa de 
telecomunicacions, amb 
el suport de la Diputació
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L’inici del passeig Verdaguer,
on hi ha instal·lada la font dedi-
cada al Doctor Sanmartí, serà
objecte d’una adequació del
ferm. El pas dels anys ha ero-
sionat tota la plaça, motiu pel
qual es restablirà tota la cober-
ta de sauló, a banda d’altres
arranjaments puntuals.

Arranjament
d’un tram 
del passeig
Verdaguer

El primer tinent d’alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Pep
Company, va recollir el guardó que certifica la qualitat, imparciali-
tat i transparència de la pàgina web de l’Ajuntament www.vilator-
ta.cat  L’acte de lliurament del guardó, que el regidor va recollir de
mans de Joana Ortega, Vicepresidenta del govern de la
Generalitat, es va celebrar el Palau de Pedralbes el 22 de desem-
bre passat.

La vicepresidenta del Govern lliura el
guardó Infoparticipa a l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha implantat el servei
e.FACT a la seva pàgina web municipal. El servei e.FACT és el ser-
vei de factura electrònica de les administracions públiques cata-
lanes que ofereix el Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya (AOC) per a la recepció de les factures electròniques (e-
factures) per part dels seus proveïdors, cosa que agilitza els trà-
mits de pagament de l’administració.

L'Ajuntament de Sant Julià implanta el
servei de facturació electrònica e.FACT

Ja ha entrat en vigor el nou conveni de compra agregada dels ser-
veis de telecomunicacions, signat entre Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Sant Julià i la majoria d’ajuntaments de la demar-
cació de Barcelona, que ha de suposar un estalvi molt important
per totes aquestes institucions públiques. Els serveis mancomu-
nats són els de telefonia fixa, mòbil i dades i Internet.  Es preveu
que Vodafone oferirà a partir d’aquest abril el servei de telefonia
fixa a l’Ajuntament. Movistar ja està oferint des de principis d’any
el servei de dades, ADSL. En l’actual moment econòmic, manco-
munar serveis o fer compres agregades és una bona solució per
optimitzar els recursos i poder estalviar en serveis. 

Nous proveïdors dels serveis 
de telefonia fixa, mòbil i ADSL 
a l’Ajuntament

Sant Julià de Vilatorta ja comp-
ta amb una nova antena Mo-
vistar des de finals de febrer.
La companyia ha substituït la
que ja hi havia, en mateixa
estructura on hi ha situada la
d’Orange, a Puigsec. El com-
pliment d’aquesta llarga de-
manda del municipi ha estat
possible gràcies a la insistèn-
cia de l’Ajuntament i al concurs
de compra agregada dels ser-
veis de telecomunicacions en
el qual va accedir Sant Julià
juntament als altres ajunta-
ments de la demarcació de
Barcelona. 

Movistar renova
les seves
instal·lacions 
a l’antena 
de Puigsec
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L'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, instal-
larà una caldera de biomassa
al pavelló municipal. Es preveu
que la nova instal·lació suposi
un estalvi de 17.564€ anuals
pel municipi. Tenint en compte
aquest estalvi, i que el cost de
la nova instal·lació es calcula
en 160.674€, l'Ajuntament pre-
veu amortitzar la inversió en 8
anys. I, a més, el nou submi-
nistrament energètic del pave-
lló serà més respectuós amb el
medi ambient. 

Després d’un estudi d’ava-
luació de les necessitats tèrmi-
ques del Pavelló municipal, es
proposa instal·lar una caldera
de biomassa de 200 kW de
potència, per a consumir este-
lla, juntament amb una sitja de
67,5 m3. En el col·lector exis-
tent també s’ha projectat una
bomba i una canonada per tal
de donar servei en els futurs
vestidors del camp de futbol. 

També s’ha previst que la
sala de calderes sigui la matei-
xa que l’actual instal·lació, i
que la caldera de biomassa
proposada se situï on actual-
ment hi ha el generador d’aire
del pavelló.

Es preveu retirar el genera-
dor de calor però es deixarà
previst per reubicar-lo en un
altre espai, a més d'acoblar-hi
una bateria de calor alimenta-
da per la caldera de biomassa.

L‘actual caldera de gas es
conservarà, per un cas d’e-
mergència o per determinades
èpoques del període estival.

El sistema d'emmagatze-
matge del combustible
La nova caldera utilitzarà este-
lla com a combustible. L'em-
magatzematge d'aquesta es-
tella es realitzarà en una sitja
soterrada. Aquesta sitja tindrà
unes dimensions interiors de 5

La nova caldera de biomassa al pavelló municipal
representarà un estalvi de més de 17.000 € anuals

x 5 x 2,7 m que equival a un
volum de 67,5m 3 .

Tot el perímetre de la sitja i la
seva base estaran degudament
impermeabilitzats, i la base dis-
posarà d'un drenatge per tal de
garantir l'extracció d'humitats.

L’extracció de l’estella es realit-
zarà mitjançant un sistema
d’aspes situat a la base de la
sitja. El transport de l’estella
des de la sitja fins a la caldera
es realitzarà mitjançant un vis
sens fi en diagonal.

Millores en la impermeabilitat 
de la teulada del pavelló per 
acabar amb els degoters
La tardor passada es van iniciar els treballs de construcció d’una
doble teulada metàl·lica amb xapa plastificada que resisteix
millor les dilatacions dels elements metàl·lics. En total uns 500
m2 de planxa. A continuació es va procedir a impermeabilitzar la
claraboia número 1 i tots els aiguafons de la teulada del pavelló.

Finalment, es van reparar i segellar de nou totes les
entregues i tapes dels baixants de les aigües pluvials recollides
pels aiguafons de la teulada. 

Les obres van finalitzar a mitjans de març i es preveu que tin-
dran un cost aproximat de 22.600 €. Les empreses executores
han estat la Serralleria i Aluminis Vilaró i Jaume Saborit SL.
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Durant el mes de març s’han fet
millores de diversa índole a
l’Aula de Cultura i al Saló
Catalunya. A l’Aula s’ha canviat
tot el sistema d’enllumenat. Els
trenta-quatre focus al·lògens
que hi havia actualment gasta-
ven cada un 100 W. A part de
tenir un consum molt elevat
(3.400 W en total), eren fixos i
s’escalfaven molt i actualment
ja no se’n trobaven recanvis.

La nova reforma ha aprofitat
la base de l’antiga estructura
de l’enllumenat existent fins
ara i hi ha instal·lat uns rails de
seguretat a 12 volts, als quals
s’hi han connectat 68 aplics de
tecnologia LED. Cada bombe-
ta LED consumirà només 6 W.
Per tant, tots els nous aplics
gasten com quatre dels focus
al·lògens antics (408 W).  Els
nous rails permeten afegir
aplics, desplaçar-los i orientar-
los cap a on es necessiti.
Aquest canvi representarà un
estalvi d’un 90% en el consum
elèctric d’aquest espai.

També s’ha equipat l’Aula de
cultura amb un nou equip de
megafonia i de so per quan s’hi
hagin de fer conferències o xer-
rades. En concret s’han adquirit
dos micròfons de sobretaula i
un de mà. S’aprofitaran dos

Millores a l’Aula de Cultura i al Saló Catalunya

A finals d’any el Govern central va aprovar la Llei
27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de
Societats que afectava a totes les entitats no
lucratives a partir de l’1 de gener de 2015 i les
obligava, sense cap excepció, a presentar l’im-
post. En el Consell de ministres del 27 de febrer
però, el Govern va decidir finalment aprovar una
modificació parcial de la polèmica llei. I és que,
en determinades condicions, les entitats amb
menys de 50.000€ d'ingressos anuals quedaran
exemptes de l’impost citat.

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha
informat en tot moment dels canvis legislatius. A
més va organitzar una xerrada informativa el 19

de febrer passat per tal d’informar sobre els prin-
cipals canvis i novetats fiscals, comptables i
laborals per a les entitats sense ànim de lucre. A
la reunió hi varen assistir 17 entitats. L’Ajun-
tament, a través de la gestoria Soler-Anfruns
ubicada al municipi, va oferir un servei gratuït
per a les entitats per tal de presentar el model de
declaració d’ingressos 347 a Hisenda. Una me-
sura que l’Agència Tributària també va declarar
innecessària per les entitats uns dies més tard.
Una prova més de la insensibilitat del govern
espanyol per les entitats socials, gran part de les
quals s’ubiquen a Catalunya en comparació
amb la resta de l’Estat Espanyol. 

Les entitats amb menys de 50.000€ d’ingressos 
quedaran exemptes de l’impost de societats

dels tres altaveus que ja eren
propietat de l’Ajuntament per
estalviar costos. 

Totes aquestes actuacions
han estat encarregades a l’em-
presa Instalad Sant Julià S.L. a
un preu fixat de 4.728,23 €. A
més, està previst instal·lar
aquest mes d’abril una antena
WI-FI més potent dins l’Ajun-
tament per tal que arribi senyal
a l’Aula de Cultura. L’objectiu
és oferir accés a internet a les
entitats quan fan reunions o per
als actes diversos que s’hi
organitzen. Aquesta acció
s’emmarca en la voluntat de
l’ajuntament per incrementar

l’ús i l’accés a les noves tecno-
logies.

Per altra banda, al Saló
Catalunya s’han hagut de can-
viar els sanitaris perquè per-
dien contínuament aigua, amb
la despesa mediambiental que
això suposava, i ja no es troba-
ven recanvis dels elements
actuals. A l’Aula de Cultura
s’han hagut de canviar les des-
càrregues dels dos lavabos
perquè no ajustaven bé. Les
noves peces han estat ins-
tal·lades pel mateix servei de
manteniment de l’Ajuntament.
El cost material total ha estat
de 945 €. 
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a la celebració de Sant Julià

Els nens i nenes del Bellpuig 
celebren el Carnaval a l’Espai
Activa’t (“centre de dia”)

El cap de setmana del 10 i 11 de gener es va celebrar la festa del
patró del municipi, Sant Julià. Es va realitzar l'exposició "Eines de
l'ofici de pagès", el tradicional Ofici solemne, una audició de sar-
danes i va arribar la reposició de l’obra “Els Bojos del Bisturí”
representada per Vilatorta Teatre el dissabte i el diumenge.

L'exposició "Eines de l'ofici de pagès" es va poder visitar els
dies 10 i 11 de gener a l'Aula de Cultura. L'exposició mostrava una
cinquantena d’eines i màquines antigues, avui dia gairebé obsole-
tes, procedents de can Pauleta, can Perassa i can Ton Llúcia.

El diumenge dia 11 de gener a les 12 del migdia a l'església
parroquial va tenir lloc el tradicional ofici solemne amb el cant de
la missa en llatí del compositor Ramon Victori. I el mateix diumen-
ge a les 5 de la tarda, al pavelló municipal, hi va haver una audició
de sardanes amb la cobla Jovenívola de Sabadell.

El passat divendres 13 de febrer, un grup de nens i nenes de P5 de
l'escola Bellpuig es va disfressar per celebrar el Carnaval amb els
usuaris de l’Espai Activa’t, que és com es denominarà a partir
d’ara el centre de serveis de la gent gran de Sant Julià de Vilatorta.

Tots plegats varen poder gaudir de l'enriquiment que es produ-
eix quan dues generacions de persones entren en contacte. La
saviesa i la serenor que aporten la gent gran i la frescor i l'espon-
taneïtat dels nens varen confluir en el mateix espai. 

L’objectiu de la iniciativa és, per tant, afavorir l’intercanvi gene-
racional, potenciar l’oci i la socialització, i fomentar la mútua conei-
xença entre els mes petits i els mes grans, així com donar un valor
afegit al paper que els infants i la gent gran juguen en la societat.

Les tardes de
cine tornen amb
èxit de públic
Com és costum, durant els
diumenges del mes de
febrer van tornar les tardes
de cine. Amb el nou pro-
jector digital es van poder
veure diferents pel·lícules
destinades al públic infantil
i juvenil. Enguany, i per
aquest ordre, es van pro-
jectar “Pluja de mandon-
guilles, “Free birds”, “La
lego pel·lícula” i “Turbo”. 

El preu per sessió, que
incloïa l’entrada i una bos-
sa de crispetes, valia 4€. I
aquest any hi hagué una
novetat: un abonament a
les quatre sessions per
només 12€.

Projecció del
documental "Els
records glaçats"
en el dia
de la Dona
En motiu del Dia Interna-
cional de les Dones, el
dijous 12 de març, l'Ajun-
tament de Sant Julià de Vi-
latorta va projectar al Casal
d'avis Font Noguera el do-
cumental "Els records gla-
çats", l'experiència de la
doctora Josefina Castellví
a l'Antàrtida. La projecció
va tenir un gran èxit entre
les més de trenta perso-
nes que assistiren a l’acte.

La presentació va anar
a càrrec de la regidora de
Benestar Social i Salut,
Trini Subirana, que va ex-
plicar com va néixer la idea
del documental "Els re-
cords glaçats" i qui era la
Doctora Josefina Castellví i
Puilachs. La seva expe-
riència és tot un exemple
de com envelliment no és
sinònim d’inactivitat.



A l’anterior Vilatorta s’informava que unes obres en el paviment
van fer sortir a la llum l’arcada de l’antic pont de can Bufó, situat
just al capdavall del carrer de la Font. La canalització soterrada
del torrent, entre la carretera de Vilalleons i les hortes, va canviar
la fesomia del que avui és la rambla del Castell. Tot i que aques-
ta obra va respectar-ne l’estructura, va condemnar-lo a sojornar
latent en el subsòl. Una placa de ferro en recorda la seva existèn-
cia a pocs centímetres dels nostres peus.

Es col·loca una placa per indicar on hi
ha soterrat el pont de can Bufó
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Meritxell Vilamala
“Si tenia sort i se’ls esgarrava
alguna peça, me la regalaven”.
Així va començar l’idil·li entre
Josep Masó i la terrissa. Era
només un nen, però sortint de
l’escola cada dia anava als
obradors. “M’asseia a la fines-
tra i em passava hores mirant
com treballaven”. Tot plegat
podria haver quedat en un
record infantil, però els anys
han volgut que acabés acumu-
lant més de 300 peces. Ara les
ha venudes a l’Ajuntament, que
d’aquesta manera aconsegueix
un testimoni viu del passat de
Sant Julià.

La terrissa que es produïa al
poble era de tipus funcional, i
així ho prova la col·lecció.
Moltes de les peces que inclou
són utensilis de cuina: olles,
cassoles, gibrells, tupins... Tot i
això, també hi ha orinals, torrat-
xes, teules o figuretes de pes-
sebre. El valor afegit és que són
produccions de diverses mans,
un total de set autors locals.
Masó explica que al principi
eren obsequis que li feien de
petit, però que hi ha exemplars
que ha hagut de buscar. A
banda de ceràmica, lliura al
poble molts anys de feina. 

És precisament aquest
afany de conservar el patrimo-
ni el que també ha cridat l’a-
tenció del consistori. “El treball
de recerca que ha fet en Josep
té un gran mèrit. L’Ajuntament
no podia deixar escapar una
col·lecció tan àmplia i signifi-
cativa pel municipi”, comenta
el regidor de Cultura, Lluís
Vilalta. Les peces s’han adqui-
rit per 6.000 euros, juntament
amb fotografies i documents
recollits per Masó. La família
també hi ha afegit, a mode de
regal, dos càntirs de 1930 i
1933. Els va dissenyar Miquel
Pallàs i el seu avi els va rebre
per haver col·laborat amb 25

Sant Julià adquireix la col·lecció de Josep Masó 
amb 333 peces de diversos terrissers vilatortins

pessetes en la construcció del
parc de Les Set Fonts.    

De moment, el lloc on es
posarà la col·lecció no s’ha con-
cretat. La idea és que els exem-
plars més representatius s’ex-
posin provisionalment al vestí-
bul de l’ajuntament. La resta es
guardaran en caixes fins a tro-
bar una ubicació definitiva, que
és molt probable que sigui ca
l’Anglada. Rosa Garcia-Mar-
chant, col·laboradora tècnica de
la fira del Tupí, també ha propo-
sat a Vilalta organitzar les peces
per temàtiques i exposar un
motiu cada any, durant la fira.
Apunta que aquesta és la millor
manera de valorar-les, perquè
es podran contemplar i “assimi-
lar de mica en mica”.

L’últim terrisser de Sant Julià
va ser Joan Capdevila, que va
morir el gener de 2008. Un
segle abans, al poble hi havia
hagut una trentena d’obradors
treballant simultàniament, amb
una producció que abastia de
terrissa Osona, el Ripollès, el
Bages i part del Vallès. Que el
municipi adquireixi aquesta
col·lecció és per a molts retre
homenatge al passat, a Cap-
devila i als que el van precedir.
També és un reconeixement a la
tasca de Masó, que assegura
que ja troba a faltar la terrissa.
“De petit anava als obradors i, a
vegades, m’asseia a mirar les
peces”. Tot sigui perquè el seu
idil·li es faci extensiu al poble
sencer. 

Placa dissenyada
per Xevi Pona, 
a partir d’una
fotografia antiga
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Els patges Reials i la seva comitiva van establir el seu sorprenent
campament al costat del pavelló de Sant Julià de Vilatorta. La visi-
ta fou més màgica que mai, amb la seva haima acollidora i mera-
vellosa. Enguany, de nou, sorprengué la presència de dos patges
de màxim alt rang. Foren ells qui, el 29 de desembre, van rebre
tots els nens i les nenes que portaven les seves cartes dirigides als
Reis de l'Orient, amb tota la il·lusió.

Recollida de cartes al Campament Reial

Els infants van omplir els car-
rers de Sant Julià de Vilatorta
per rebre amb il·lusió, fanalets i
atxes de barbelló, la cavalcada
dels Reis de l’Orient. Enguany,
van entrar per la carretera de
Vilalleons el 5 de gener a les 7
de la tarda amb noves carros-
ses i alguna sorpresa més,
acompanyats amb un seguici
de patges i timbalers. 

Després de la cavalcada,
els Tres Reis van passar per
l'ermita de Sant Roc per fer l'o-
feriment al pessebre vivent. I
abans de continuar els seu
camí, com ja és tradició,  van
anar al pavelló municipal per
saludar al poble que els espe-
rava i van repartir joguines
entre els nens i nenes que
s’havien apuntat a la campa-
nya "Reis de prop". 

L'Ajuntament de Sant Julià
vol agrair a tot el voluntariat
que fa possible que, cada any,

Noves carrosses per la Cavalcada de Reis de Sant Julià

La música, el foc i els torrons
van embolcallar per quart any
consecutiu el Nadal en vers a
Sant Julià de Vilatorta. L’edició
d’enguany va combinar dife-
rents disciplines artístiques:
poesia, música, dansa i teatre.
El pianista i professor Joan
Rubinat va ser l'encarregat de
posar les primeres notes a una
jornada que es podria definir
com a exquisida, íntima, reco-
llida i minimalista.

L'acte va constar de dues
parts d'uns 40 minuts cadas-
cuna. A la primera part el reco-
negut músic Joan Rubinat va
obsequiar els assistents amb
un concert de piano amb
peces de S. Rakhmàninov, F.
Chopin 2 i R. Schumann.

A la segona part es va recitar
el poema “Himnes a la nit”, de
Geaorge Friedrich P. Von
Hardenberg (Novalis, 1772-
1801), traduït al català per
Eduard Cairol, mentre era esce-

El Nadal en vers més intimista i variat

nificat pel grup de teatre La
Palangana. La ballarina de dansa
contemporània Iris Carracedo i el
mateix Joan Rubinat, que va
interpretar tres nocturns pòs-
tums de Chopin, que van acom-
panyar aquesta actuació. 

En acabar l'acte, com ja és

costum, es va encendre un foc
a la plaça i es van cantar nada-
les acompanyats per membres
de la Coral Cants i Rialles i del
Cor d'Homes. També es va fer
la tradicional Torronada, on tot-
hom va aportar neules i torrons
per compartir.

els Reis arribin a Sant Julià i
que la cavalcada llueixi amb la
seva màxima esplendor. No
només vol expressar el seu
agraïment a tots els qui partici-

pen de la cavalcada, sinó
també al grup de "manetes"
incansables que mesos abans
ja comencen a pensar com pot
ser la Cavalcada de Reis.
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El divendres 19 de desembre
l’Espai Activa’t (“centre de
dia”) va acollir el tradicional
Dinar de Nadal. El dinar va
comptar amb la presència de
l'alcalde, Joan Carles Rodrí-
guez i la Regidora de Benes-
tar social, Trini Subirana. Tam-
bé acompanyaven els usuaris
del centre els voluntaris i els
treballadors. Tothom va parti-
cipar molt animadament al di-
nar, gràcies a un Pare Noel
que va fer una visita inespera-
da. 

L’objectiu del dinar que
s’organitza des de fa 3 anys
és compartir el bagatge i les
experiències de les persones
usuàries del centre, reforçant
la idea d'un projecte vital que
mantingui i elevi l'estat d'ànim
en un ambient serè, conforta-
ble i segur.

Dinar de Nadal al
Centre de Dia

El 27, 28 i 29 de desembre passat va tenir lloc el IX Saló de Nadal,
amb activitats dedicades especialment a la mainada. Durant
aquest tres dies unes 900 persones van poder participar en dife-
rents tallers i activitats, a banda dels inflables i la ludoteca.
L’entrada costava 3 € i es va fer efectiu un abonament per qui volia
gaudir dels tres dies complets, per tal de premiar els més assidus
a una activitat que s’ha convertit en acte tradicional del Nadal vila-
tortí. 

IX Saló de Nadal

Els ajuntaments de Callde-
tenes, Folgueroles, Santa
Eugènia de Berga i Sant Julià
de Vilatorta van organitzar
conjuntament la 3a edició del
“Celebrem junts el Nadal”.
Enguany, entre el 27 i el 30 de
desembre,  els infants van po-
der gaudir d’una jornada de
circ, d’animació infantil, de
tallers màgics creatius i de la
Gimacana Pirata, activitat que
va tancar el Nadal compartit
entre els diferents municipis. 

L’objectiu d’aquesta inicia-
tiva és realitzar millors projec-
tes optimitzant recursos
públics a partir de mancomu-
nar serveis i activitats. 

Els pirates, la
màgia i el circ es
troben a la 3a edició
de “Celebrem junts
el Nadal”

Les creacions que es presentaren en el 33è Concurs de pessebres
casolans foren les següents: 
• El Casal d'Avis Font Noguera va fer, a escala, el campanar i 

l’absis de l’església. Feina de paleta en miniatura.
• En Francesc Trullà, de Vilalleons, va fer el pessebre dins de 

l’antic forn de coure el pa. 
• La família Pedrosa-Plana, va representar un pessebre d’estil 

tradicional molt elaborat i ben treballat.
• El d’en Miquel Alsina, de la Quintana, era un gran pessebre 

que ocupava tot el balcó que envolta el menjador de la casa 
i que es podia veure des de dins.

• El de la família Masó-Blanch, amb moltes figures, feia pensar 
en el paisatge de la Plana de Vic.

• El de l’Alba, l’Aida i en Pere Dodas era una recreació a escala 
d’una pallissa de casa pairal.

• La Remei Cano va fer un pessebre on predominaven, a més 
de les figures, productes vegetals diversos i peces de terrissa.

• El de la Jana i Èlia Vilalta recordava un pessebre vivent fet a 
escala, amb personatges estàtics i un paisatge de feixes 
conreades.

• El de la Laura Vivet combinava el tradicionalisme amb cases 
fetes de material reciclat.

• I el de la família Wennberg-Piqué destacava per la senzillesa, 
originalitat.
La comissió que va visitar totes les llars participants va quedar

gratament sorpresa de les obres realitzades. En les últimes edi-
cions aquest concurs ha abandonat l’esperit competitiu per con-
vertir-se en un certamen que exalça i dóna relleu els valors tradi-
cionals, artesanals, innovadors i creatius. Tots els participants van
ser obsequiats amb un lot de productes nadalencs.  

33è Concurs de pessebres casolans
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Especialitats:
ENTREPANS - TAPES VARIADES
PLATS COMBINATS - CASSOLA

Bar Catalunya
-Can Cuca- 

Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta

Joan Morera Vilamala

C. Jesús, 8
Tels. 93 812 24 13 - 689 92 24 74
SANT JULIÀ DE VILATORTA

FUSTERIA
MORERA

A u s a
gel s.l.

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

Aliments congelats
Distribuïdors de: - Gelats

- Congelats
- Postres
- Marisc viu

Can Fil

Repartiment a domicili
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L’Associació de Barcelona Històrica i Monumental
visita la Ruta del Modernisme i noucentisme

La bateria d’alguns mòbils es va quedar curta per fer més
fotografies. Era diumenge, 25 de gener, el dia que l’Associació
Amics de Barcelona Històrica i Monumental es va desplaçar fins
a Sant Julià. Tenien una intenció clara: veure’n els edificis moder-
nistes i noucentistes. El corol·lari és que una cinquantena de per-
sones es van fer fotos a tort i a dret, davant de parades tan indis-
pensables com el Casal Núria o Ca l’Anglada. 

“El patrimoni arquitectònic del vostre poble és sensacional”,
comentava un dels membres del grup. Una veterana de les sor-
tides d’aquesta associació hi afegia que “ens hem hagut d’abri-
gar molt, però haurà valgut la pena”. “Com pot ser que ningú
visqui en cases tan boniques?”, es preguntava un matrimoni del
darrere. 

De les parades que conformen la ruta modernista, organitzada
per Meteovilatorta, el Col·legi del Roser va ser una de les que més
va cridar l’atenció dels visitants. A l’enlluernament per la descrip-
ció del pati de vidre, s’hi sumava l’expectació al voltant del pare
Manuel Cazador. I és que, si una cosa va quedar clara arreu de
l’itinerari, és que la riquesa modernista i noucentista de Sant Julià
no només es redueix a les cases senyorials. Alguns Amics de
Barcelona Històrica i Monumental es miraven amb cares de sor-
presa després de saber que personatges com Enric Prat de la
Riba, Marià Aguiló, Josep Llimona, Enric Sagnier, Josep M.Bofill,
Josep Danés, entre altres han passat pel poble.  
La ruta va anar a càrrec de Montse Piqué, que dirigeix aquesta
proposta cultural des que es va estrenar, a la Fira del Tupí de fa
dos anys.  

No és cap secret que el potencial turístic del municipi aflora
per tots els racons i, de fet, la sortida del 25 de gener no es va
reduir a la ruta arquitectònica. Els socis de l’Associació Amics de
Barcelona Històrica i Monumental van tancar la visita dinant al
restaurant de Puig-l’agulla. De les fotos pels carrers de Sant Julià
a les instantànies des del balcó de la Plana de Vic. MV. 

En motiu del 425è aniversari
de les Caramelles del Roser,
la Federació de Cors de
Clavé va convocar l'Assem-
blea General a Sant Julià de
Vilatorta. 

Coincidint amb aquesta
assemblea, que es va fer el
dissabte 28 de febrer al Saló
Catalunya la Federació va
organitzar tota una jornada de
formació, debat i convivència
per als delegats de les seves
corals. El programa es va
preparar pensant amb les
necessitats formatives i pre-
ocupacions que les novetats
legislatives han creat entre els
seus associats, però també
amb l’objectiu de presentar
les novetats i activitats que la
federació oferirà aquest any. 

Així mateix, els assistents
van poder gaudir d’una con-
ferència sobre els Goigs del
Roser a càrrec de Santi Riera
i la presentació dels Goigs
dels Ous, molt característics
de la Catalunya Nord. A la
tarda es va fer una sessió
informativa sobre la nova llei
fiscal que afecta a les entitats
sense ànim de lucre. La jor-
nada es va cloure amb l’ac-
tuació en directe del cor jove
Espiga XXI, de Cubelles.
L’Ajuntament va oferir un petit
refrigeri a tots els assistents. 

La Federació 
de Cors de Clavé
celebra
l’Assemblea
general 
a Sant Julià
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La rua de carnaval de Sant Julià va omplir de color i de música els
carrers de Sant Julià de Vilatorta 14 de febrer passat. Un any més,
el Consell de Joventut els Tupinots juntament amb l’Associació de
Mares i Pares de la Llar d’infants Patuleia i de l’escola Bellpuig
varen fer gaudir d’aquesta festa als més grans i més petits del
nostre poble. 

Després de caminar i ballar al ritme de la música, els més grans
varen marxar cap a Torelló a seguir la festa al Carnaval de Terra
Endins. I per als més petits del poble, hi va haver un fi de festa
amb xocolatada i coca al Saló Catalunya, a càrrec de les AMPA. 

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

El carnaval omple de festa 
els carrers de Sant Julià

Els del 55 celebrem els 60!

L’artista vilatortí Josep Trilla juntament amb el pintor Pratdesaba
Ferrés exposaran les seves obres del 28 de març al 26 d’abril a la
Sala Molí de Campdevànol. 

Trilla exposa a Campdevànol

El mes de desembre passat
va tancar la llibreria-papere-
ria Montseny i el municipi va
quedar sense cap establi-
ment on poder comprar
premsa diària i revistes. A
principis d’any la Botiga nova
va començar a vendre algun
diari en dies laborables. A
patir del 5 d’abril aquest
establiment amplia la seva
oferta amb el servei de
quiosc tots els dies de la set-
mana. Hi podreu trobar el
diari Avui, Ara, el Periódico,
la Vanguardia, Sport, el
Mundo Deportivo... a més del
servei de fotocòpies, plastifi-
cacions i enquadernacions.

*El nou horari de la Botiga
Nova serà de dilluns a dis-
sabte de 9,30h a 13h i de 17h
a 20h, i els diumenges de 9h.
a 13h.

La Botiga Nova
ofereix servei 
de quiosc

El dimarts 3 de febrer el programa Sense Ficció de TV3 va eme-
tre el documental "L'últim fotograma". En el minut 31:47 es van
visionar imatges de Sant Julià de Vilatorta i les declaracions del
regidor de Joventut i Voluntariat, Marc Vilarrasa, entre altres.

Durant la passada Festa Major TV3 va estar al nostre poble per gravar
el públic gaudint del cinema a la fresca, acte molt popular de la nostra
festa major. L’objectiu era mostrar al públic com a Sant Julià continua viu
el costum de fer sessions de cinema a la fresca. 

El documental de "L'últim fotograma" és un recorregut senti-
mental per les sales de cinema de Catalunya i un homenatge a la
projecció de les pel·lícules en pantalla gran i amb públic. En el cas
de Sant Julià, es veuen unes commovedores imatges de la quit-
xalla gaudint del cinema a la fresca en la nostra Festa Major.

El cinema a la fresca de Sant Julià
és un dels protagonistes en un
documental de  TV3

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

Espai Obert
Espai a la vostra
disposició
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“Carrington”
Belluguets, la
nova botiga de
roba per infants

La Júlia, primera osonenca del 2015, és de Sant Julià

Sabríeu sobreviure sense els aparells electrònics o màquines que
ara ens envolten i ens fan la vida aparentment més fàcil? Aquesta
és la situació que plantejà “Carrington”, l’obra de collita pròpia
que Teatre La Palangana va presentar al Saló Catalunya de Sant
Julià de Vilatorta sota la direcció del manlleuenc Joan Roura el 25
de gener passat. 

L’obra planteja com reaccionen set estudiants catalans que
viuen en un mateix pis als Estats Units. En un moment donat les
noves tecnologies s’aturen i deixen pas a un escenari amb una
llum tènue que il·lumina com les emocions surten de flor de pell i
com l’oralitat, la sinceritat i el tacte tornen en si després de
quedar foses entre les pantalles. I enmig de tot aquest caos,
descobrim que la gent pot aixecar la mirada i topar-se amb els
ulls de l’altre mentre estableixen una conversa, que poden sin-
cera-se observant la reacció instantània i real de l’altre, que
poden estimar-se en present i que quan les pantalles s’apaguen
cal saber fer pinya per afrontar les adversitats. 

La Palangana Teatre va oferir amb humor però sobretot amb
reflexió com estem annexats a unes simples màquines però
també, que seríem capaços d’abandonar-les i poder tirar enda-
vant… oi? Un agraïment especial a Vilatorta Teatre.

El primer nadó en néixer a l'Hospital
Universitari de Vic el 2015 ha estat la Júlia
de la Fuente, de Sant Julià de Vilatorta. La
petita va arribar al món l'1 de gener a dos
quarts de cinc de la tarda i va pesar 3 qui-
los i 890 grams. D’aquesta manera es va
convertir en la primera osonenca nascuda
amb el nou any.

La seva mare, M. Carme de la Fuente, va
explicar als mitjans que el part va anar molt
bé i que està molt feliç de tenir entre els
seus braços la seva filla. La Júlia és la
primera filla de la Cristina De la Fuente
Cassany, de 33 anys, i de Sant Julià de
Vilatorta, que treballa en la petita empresa
d'alimentació de la família.

La botiga Belluguets va obrir
les seves portes el mes de
gener pasat. Hi trobareu
l’Eugènia Puig Àlvarez que
us assessorà amb tot el que
fa referència a roba infantil.
Hi podreu trobar roba per a
nens i nenes i nadons des
dels 3 mesos fins als 14 anys
i també pijames i comple-
ments fets a mà.

L’horari de Belluguets és
el següent: dilluns de 5 a 8
de la tarda, de dimarts a
divendres de 10 a 1 i de 5 a 8
de la tarda. Els  diumenges i
dilluns al matí és tancat. El
telèfon és el 647 79 14 36.
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Josep Romeu, mestre
És difícil fugir de la primera
impressió que et causa una
persona. El recordo amb pan-
talons foscos i camisa clara de
ratlles fines, sense massa
variacions. El Josep Romeu
mestre era volgudament intel-
lectual. Amb una actitud sem-
pre formal.

La seva arribada a l’Escola
Pública de Sant Julià de
Vilatorta, l’arribada d’”en Ro-
meu”, va generar expectació.
Era l’únic home en el claustre
de professors, però no crec
que fos per això. Ja arrossega-
va bona fama dels altres cen-
tres on havia estat. Se li reco-
neixia qualitat i expertesa.

I no, no era proper. Ni
excessivament afable. És cru
dir-ho tan directament, però
aquestes no eren qualitats d’en
Josep Romeu. Sempre mante-
nia distància amb els alumnes.
Sens dubte li sortia a compte:
si tan proper ets de l’alumnat,
mai t’hi deus poder aproximar. I
això els alumnes ho notaven.
Perquè en Romeu podia escur-
çar aquesta distància per
donar-te un cop de mà, i llavors
ho agraïes.

Els anys que Josep Romeu
estigué a l’escola de Sant Julià
fou tutor de la classe de 7è i 8è
d’EGB i impartia llengua —llen-
gua catalana— a la classe de
5è i 6è. Alumnes més petits,
no. No crec que hagués funcio-
nat. El seu model de classe no
hagués estat apte per nens
més petits. Hi havia poca
acció: en Romeu generalment
seia a la taula del professor, i
els seus monòlegs eren llargs.
Sense massa esquemes a la
pissarra. A pesar de la volguda
separació respecte els alum-
nes, les classes incorporaven
anècdotes personals del mes-
tre, que traspuaven el to monò-
ton de la classe.

Un to monòton també tras-
puat per alguna escridassada.
Pel “Tu t’ho creus el que acabes
de dir?”. Escridassades amb
histrionisme, que amagaven
sarcasme i humor. Si tu no n’e-
res l’objecte, feien molt riure.
Solien ser desencadenades no
pas per mala conducta dels
alumnes. Sinó per quan l’alum-
ne no responia. I és que no hi
ha res pitjor que un alumne
ignori un mestre. La provocació
per obtenir resposta. L’honra-
desa per damunt de tot.

Josep Romeu entenia que
l’escola havia de ser oberta.
Oberta a les iniciatives del seu
poble—de l’arxiu històric, o de
la revista, o dels esdeveniments
locals. Oberta als nous mèto-
des pedagògics audiovisuals,
informàtics, o a participar d’ini-

ciatives d’àmbit nacional. I així
encara se’t contagiaven més
les passions del mestre: el tea-
tre, la literatura —la morfosinta-
xi!—, l’art, el disseny...

Josep Romeu va ser, per mi,
molt bon mestre. Però no m’a-
treveixo a generalitzar. Perme-
teu-me la petulància: si repre-
sentéssim els trets caracterials
dels alumnes de Josep Romeu
en una distribució normal, pot-
ser ell no s’adequaria a la mitja-
na. Però és aquesta peculiar
personalitat, també, la que feia
avançar als seus alumnes. La
mateixa personalitat que fa que
gairebé tots, encara ara, recor-
din al mestre Josep Romeu.

Joan Carles Rodríguez 
Sant Julià de Vilatorta, 

3 de març de 2015

Ikebana
L´ikebana no es un simple passatemps, sinó una auténtica
teràpia i una forma de meditació que ens fa posible gaudir
de la Natura viva dintre de la nostre llar.

La Natura  no mor si la convertim amb art.
En podar les fulles i les branques li donem una nova línia.

Seleccionarem unes quantes flors per tal d´acostar-nos
al principi de la simplicitat.
Formes de arrenjament:
- Primavera: arranjament vital amb corbes rigoroses.
- Estiu: arranjament ampla i desplegat.
- Tardor: arranjament tènue.
- Hivern: arranjament estàtic i nostàlgic.

Anna Sabaté Sensei 'Rin-Shô-Ka'
elcordelesflors.blogspot.com -
annaikebana@hotmail.com
Contacte. Tel. 936547910 - 938122312 Mòbil 697864294

Text elaborat en motiu de l’exposició “Romeu polièdric”
organitzada per l’Ajuntament de Vic que es pot visitar a la
nova sala Josep Romeu de la Biblioteca Joan Triadú
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Tots sabeu que la casa de colònies situada a l'entrada del poble,
era i és coneguda com can Planas, en referència a la família que hi
vivia. De fet, fa poc va venir a visitar-nos una de les nétes d'aque-
lla família i ens va explicar moltíssimes anècdotes de la casa i dels
estius tan divertits que passava a Sant Julià de Vilatorta

Després, la casa va passar a ser propietat de la Congregació
dels Legionaris de Crist, i avui funciona com a casa de colònies per
a tot tipus de col·legis, esplais, parròquies, famílies, etc. Cada
vegada són més els grups que vénen a la casa, gràcies en part a la
nova web (www.santjuliacolonies.com) i a les reformes que han fet
a "La Masia". Molts dels visitants, ens diuen que no coneixien el
poble, ni els voltants, i es queden meravellats de la riquesa de la
zona.

La casa està també oberta a  particulars, de manera que la podeu
reservar per a celebracions  com aniversaris, passar el cap d'any,la
castanyada,etc.... Sens dubte, és una opció ideal per passar el dia
en un espai polivalent, amb pistes esportives, piscina, tirolina, bar-
bacoa, TV, Wifi ...i situada en el nostre propi poble. Sant Julià casa
de colònies també està oberta per a activitats d'empresa i outdoor
training. Compta amb 87 places distribuïdes en 2 edificis. 
Podeu veure totes les fotos a Facebook: 
Sant Julià casa de colònies.
Teniu tota la informació a la nostra web i a: 
casa@santjuliacolonies.com.
Us esperem per poder-vos ensenyar les instal·lacions!

Anna García Bustos. Responsable de la casa. Tel. 675 08 66 62

-Vol algo més?
-Ojalà fes bon temps!
-Vale, ja ho faré.
-Buenu, buenu..., ja ho he entès.

Aquestes quatre expressions són alienes al català.

Per fer-ho bé, cal dir:
-Vol res més?  –Vol alguna cosa més?
-Tant de bo fes bon temps!
-Entesos, ja ho faré. 
-Bé, d’acord, ja ho he entès.

Parlar bé surt de franc
Un petit apar tat per

ajudar-nos a polir  la
nostra llengua

Eleccions
municipals
2015
El proper 24 de maig Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons
tenen una cita amb les
urnes. Hi ha eleccions mu-
nicipals. De moment, sem-
bla ser que només hi haurà
dues candidatures que es
presenten: Acord per Vila-
torta i Vilalleons (AVV) i
Convergència i Unió (CiU).
AVV estarà encapçalat per
Joan Carles Rodríguez, que
s’hi torna a presentar; men-
tre que CiU serà encapçalat
per Jaume Miravet per pri-
mer cop. AVV va presentar
el nou equip el passat 13
de març. Al tancar l’edició
d’aquesta revista CiU en-
cara no ho ha fet.

Recordem que fa quatre
anys, a les eleccions muni-
cipals del 2011, es van pre-
sentar quatre candidatures
a Sant Julià: Acord per
Vilatorta i Vilalleons (AVV),
Convergència i Unió (CiU),
Solidaritat Catalana per la
independència (SI) i Pro-
grés municipal indepen-
dents de Sant Julià de
Vilatorta (PM). Els resultats
van ser els següents: 

AVV
779 vots (50,78%) 
6 regidors

CiU
505 vots (32,92%)
4 regidors

SI 172 vots (11,21%) 
1 regidor

PM 31 vots (2,02%)
0 regidors

La participació va ser
del 68,99%.

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

PRINCIPAT SERVEIS GERMANS JIMÉNEZ, S.L.
Comerç a l’engròs

de fruites
i verdures

Dolors Marsal

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

A la nostra oficina trobarà
l’assessorament que busca, amb expe-
riència i professionalitat demostrables.

93 886 31 41 // 608449738
C. Sant Antoni, 1 despatx 3 VIC
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Buia Reixach, 39 anys
(Vilalleons)
Positiu, perquè es desembus-
sarà Sant Julià de camions.
Per nosaltres, els de
Vilalleons, l’accés a l’eix serà
molt més ràpid i, en teoria, es
convertirà en una carretera
molt menys perillosa. Crec
que està previst que es faci
un carril bici, però no sé si
arriba fins aquí al nucli de
Vilalleons o fins la Riereta.
Per tant, penso que estaria
molt bé que arribés fins aquí,
sinó no té cap sentit. D’altra
banda, entenc que ningú li
agrada que li passi una carre-
tera pel costat

Creus que el nou accés a l’eix és positiu o negatiu? 
Per què?

Narcís Morató, 80 anys
(Vilalleons)
És positiu per un cantó, però
fer una autopista de la Riereta
fins al polígon, no.  Els cator-
ze plataners que tallaran, els
vam plantar nosaltres. Per
tant, crec que nosaltres tenim
dret a decidir quan treure’ls i
quan posar-los.

Laura Muntadas, 35 anys
(Vilalleons)
Positiu en general. Millorarà
la seguretat per la carretera,
si a l’eix es senyalitza
Vilalleons, vindrà més gent a
visitar el poble. També per
mobilitat, es podrà anar a Vic
en cinc minuts i no s’haurà ni
d’entrar a Sant Julià. Tot i
així, entenem que els més
afectats no ho vulguin.

El poble opina

Llorenç Soler, 73 anys 
(Sant Julià)
Positiu. Primer de tot perquè
afavoreix la indústria, el que
tingui intenció de venir el
poble, podrà venir igual... Tot i
que ja ho havien d’haver fet
abans, quan van fer l’eix
transversal. Els que hi havia
llavors a l’ajuntament, pel
motiu que fos no van voler
fer-ho. Afectarà alguns veïns
de Vilalleons, però és el cost
que té el progrés: que a vega-
des molesta. És necessari que
es treguin els camions de
Sant Julià, no ha passat mai
res, però pot passar.. 

Neus Orra, 50 anys
(Vilalleons)
Negatiu, perquè estic afectada
i per l’impacte que tindrà en
un lloc tan verge com és
Vilalleons. Per treure el trànsit
de Sant Julià està bé, però per
Vilalleons malament. Hi havia
altres solucions com la de la
Sauleda i Altarriba, que eren
més barates i més directes.

Jaume Parareda, 63 anys
(Vilalleons)
Per mi negatiu. La gent que
hem vingut a viure a Vilalleons
no hem vingut a especular
com si fos una urbanització,
hem vingut a viure aquí per
viure bé i tranquils. Quan es
va fer el polígon industrial
s’hauria d’haver previst l’ac-
cés, no ara. A més, hi havia la
solució d’Altarriba i la de la
Sauleda, que era més barata
perquè ja hi ha part de tros fet
i afectava a poca gent per les
poques expropiacions que
s’havien de fer. La que és farà
és la més complicada i és un
bunyol. És un semi-enllaç que
s’haurà de fiar de la rotonda
de les Vil·les i que en un futur
l’hauran de refer.

Carles Fiter
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i l’escut definitiu de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
El proppassat dia 15 de febrer
d’enguany, al Saló Catalunya,
vàrem tenir l’honor i el goig
d’escoltar el senyor Armand de
Fluvià i Escorsa, un dels millors
especialistes en Heràldica i
assessor d’Heràldica i Genea-
logia de Catalunya, oferint els
resultats d’un minuciós estudi
sobre l’oficialització de l’escut
municipal, que li fou encarregat
pel nostre Ajuntament en sessió
acordada el 26 de març de
2014. A la presentació hi va
assistir una vintena de veïns i,
en general, les opinions varen
ser favorables. Es veu positiu el
fet que s’hagi regularitzat l’escut
de Sant Julià. Alguns assistents
van felicitar el consistori per l’in-
terès que ha tingut d’actualitzar
l’ensenya que ha de representar
el municipi.

L’estudi d’Armand de Fluvià,
degudament documentat en la
Col·lecció Sigil·logràfica Cata-
lana i la Col·lecció de Sobres
amb Segells Municipals de
Catalunya, de l’Arxiu Històric de
la Ciutat de Barcelona; en la
Geografia general de Catalunya,
de Francesc Carrera i Candi i en
la Sección de Sigilografía del
Archivo Histórico Nacional, de
Madrid, després d’un minuciós
informe de trenta-una consi-
deracions generals i tres consi-
deracions particulars, arriba a la
següent conclusió de l’escut
d’armes de Sant Julià: Escut
caironat d’atzur, d’una domus
d’or oberta, acostada de dos
lleons reguardants d’argent. Per
timbre una corona de poble.
Atenent al fet que a Sant Julià
hem tingut escuts o segells
municipals coneguts des de
mitjan s. XIX, m’ha semblat es-
caient recollir les set diferents
mostres de les que tenim cons-
tància i que passem a des-criure
per a deixar memòria històrica.

Segell circular dentat en el
seu perímetre exterior. A la
part central interior, el nom de
St. Julià en català i, resseguint
el contorn, la paraula Vila
Torta separada per estrelles 
o asteriscos.
En ús entre el 1840 i 1850.

Segell ovalat amb la imatge
d’unes ruïnes (la Domus del
castell?) flanquejades per dos
arbres. Resseguint el seu con-
torn, en castellà, la  llegenda
Ayuntamiento Consti[tucional]
de S. Julián de Vilatorta. 
En ús entre el 1879 i 1915.

Segell en forma d’escut con-
tenint tres imatges: ruïnes del
castell a l’esquerre i ocell
descendint a la dreta. A sota,
una imatge no identificada
amb la paraula salut (referint-
se, potser, a les aigües sani-
toses de Sant Julià?). Als
angles superiors, en castellà,
la llegenda Ayuntamiento i
Constitucional. 
En ús entre el 1915 i 1939.

Segell hexagonal amb la
imatge central d’un castell: 
la Domus de Bellpuig.
Resseguint el seu contorn
la llegenda, en castellà,
Ayuntamiento de San Julián
de Vilatorta. 
En ús del 1939 fins el 1946.
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L’escut d’armes que proposa Armand de Fluvià segueix les
normes precises de la ciència i de l’art del blasó que és
l’Heràldica, una disciplina auxiliar de la Història que remunta  al
s. XII. Allò que s’ha aprovat i oficialitzat en l’escut de Sant Julià
és el blasonament, és a dir, la descripció i no pas el dibuix con-
cret, que podria anar variant en el decurs del temps.
L’escut proposat per Armand de Fluvià, respectant sempre les
normes estrictes de la forma, els esmalts i colors de l’heràldica,
és caironat i manté com a referents històrics la casa del Bellpuig
i els dos lleons rampants al·lusius a Vilalleons, alhora que ve tim-
brat, és a dir coronat, indicant la categoria de municipi. Ara
només caldrà fer-ne un afinat disseny.
Ens en podem felicitar!                                         

Francesc Orenes
Encarregat de l’Arxiu Municipal

Escut circular amb l’escut de 
la Domus de Bellpuig sostingut
per dos lleons. Tanca la part
superior i inferior de l’escut 
la llegenda, en castellà,
Ayuntamiento de San Julián 
de Vilatorta. 
En ús entre el 1946 i 1980.

Un cop acabat l’estudi de
l’escut de Sant Julià
seguint l’estricta preceptiva
de l’Heràldica, l’Ajuntament
n’encarregà a Eumo_dc el
redisseny actualitzat, que
ha realitzat dignament en
Jordi Cano. Es tracta d’un
disseny que ha traduït
fidelment els principals ele-
ments de la representació
oficialitzada en una versió
moderna sintetitzada i
posada al dia. Així, doncs,
a partir d’ara tindrem 
aquesta nova visió de la
imatge corporativa del nos-
tre municipi. Una imatge
d’institució democràtic
moderna i propera als ciu-
tadans. L’objectiu és que la
ciutadania identifiqui que
els múltiples serveis que
ofereix el municipi prove-
nen de la corporació
municipal.

Aquest escut és una lleugera
variant de l’anterior en el que
es canvia la tipografia, que
passa a ser minúscula i en
català, i s’afebleix el traç 
del dibuix central. 
En ús del 1980 fins el 2005.

Segell rectangular vertical en el
que es mantenen els mateixos
elements de representació dels
dos segells anteriors. En la part
superior, els dos lleons
sostenint l’escut de la Domus
i en la part inferior la llegenda,
també amb minúscula i en
català, Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta.
En us del 2005 fins el 2015

L'HERÀLDICA estudia els
emblemes hereditaris plas-
mats sobre un escut
d'armes i el seu significat.

LA VEXIL·LOGIA és la
ciència que es dedica a
l’estudi de les banderes.

LA GENEALOGIA és la
disciplina que estudia l’as-
cendència i la successió de
les persones i els llinatges.
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Cec, vell, tartamut, encarregat de fàbrica... No seria cap error
preguntar-se quants personatges hi ha dins d’en Joan Bosch.
Amb 87 anys, conserva des de petit una gran passió per recitar,
una afició que li ha regalat tantes alegries com la pesca, els
bolets o les Caramelles. Nascut al carrer de la Mercè, a Can Sant,
en Joan és un els veterans del nostre poble. Té retratats a la
memòria instants que van des de la Guerra Civil fins al moment
en què va posar la primera pedra de casa seva. Destil·la experièn-
cia. Es confessa de llàgrima fàcil. És del Barça fins a la medul·la
de l’os. Diu que la seva vida no s’explica sense la Carme, amb
qui ha tingut dues filles, l’Elisabet i la Sílvia. També és avi i besavi.
Com una obra de teatre ben viva, parla del passat fent servir
verbs en present. 

Tothom coincideix que en
Joan Bosch sap moltes, mol-
tíssimes, coses. 
Ui! De la meva vida, si t’expli-
qués tot el que en recordo,
ompliries un llibre sencer. Tinc
molta memòria de quan era
jove. Dels primers anys de
vida, ho sé tot.

Ens en fa cinc cèntims?
El meu pare treballava de
pagès al Col·legi d’Orfes.
Portava el conreu dels camps i
es cuidava del bestiar. Li va
sortir la possibilitat d’anar de
porter a Torre Anita -can
Guitart-, que era al costat, i hi
vam anar a viure. La meva
mare de vegades també feia
suplències a la cuina de l’es-
cola. Érem dos germans i una
germana. Les primeres lletres
les vaig aprendre allà, als
externs del col·legi.

Com va viure l’entrada dels
republicans a una escola
plena de sacerdots?
Era un nen, però vaig tenir un
disgust molt gran amb la mort
d’un capellà que ens ensenya-
va, el padre Roca. Era un tros
de pa beneït. Els rojos el van
assassinar a la carretera
d’Olost. També recordo el dia
que van segellar l'església.
Eren dos nois i una noia amb
pistoles. Portaven un mosque-
tó i van ensorrar la reixeta del
confessionari, la barra de la
trona... Ho volien encendre tot.
L’hermano Faixes, que ja
anava vestit de paisà, va acon-
seguir salvar l’altar major. Ens
va cridar a mi, al meu germà i
a un cosí i el vam ajudar a
treure a fora tots els sants,
quadres i creus. Ho vam posar
davant de l’escalinata i els
rojos hi van calar foc, però
almenys es va conservar l’inte-
rior de la capella. Després van
precintar-ne la porta. 

Entenc que devia ser una
època molt crua.
Durant la guerra, però també
després. Hi havia molta misè-
ria. Va haver-hi una epidèmia

“Si t’expliqués tot el que recordo,
ompliries un llibre sencer”
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Sant Julià. A nosaltres ens visi-
tava el doctor Guerra, un
metge retirat de Barcelona que
vivia a can Guerra. El meu
pare l’anava a buscar amb la
tartana del col·legi. Recordo
que, a l’hora de pagar-li, no
volia cèntims, sinó paperines
de blat de moro. 

I mentrestant continuava
anant a estudi?
Sí, al Col·legi d’Orfes. Després
de la guerra Don Tomàs va
arribar a Sant Julià. Va ser
amb qui vam aprendre més,
perquè feia servir el puntero a
tort i a dret. Ens ensenyava el
més bàsic: multiplicar, dividir,
fèiem problemes. Érem seixan-
ta, ens portava amb molta dis-
ciplina. Vuit, deu dies abans,
deia: “Los de la primera y
segunda sesión que me estu-
dien la tabla de multiplicar”.
No ho fèiem pas cantant.
Arribava el dia de preguntar-ho
i, quan ens encallàvem en una
operació, el tercer o el quart
que no la sabia, plaf! Era molt
dur, t’asseguro que la taula de
multiplicar saltada la vaig
aprendre tota de cop. 

Quan va deixar l’escola? 
Amb 14 anys. Vaig anar a tre-
ballar al Solà i em tocava pas-
sejar dues vaques al voltant
del col·legi. Ara tota aquesta
zona està construida, però
abans eren camps i marges.
Un temps després, el pare em
va trobar feina de mosso a una
altra casa, però no vaig estar-
hi gaire. Era quan reconstruïen
la Mata i em van agafar de
manobre. Més tard vaig anar a
treballar amb el contractista
Josep Suñé i el seu germà, en
Manelet. Hi feia d’aprenent.
Cada vespre m’ensenyaven
dibuix lineal durant una hora:
com es marcava una escala,
com es dibuixava un croquis...
Vaig aprendre molt. 

I què va venir després?
Amb 18 o 19 començava a
fixar-me amb les noies, però

sempre vaig estar enamorat de
la Carme. Aleshores ja treballa-
va per a un contractista de Vic
i vivíem en un piset a les golfes
de can Cuca. Tots dos teníem
feina i vam poder comprar el
terreny on ara hi ha la casa.
Me la vaig fer tota jo, treballant
a estones els dissabtes i els
diumenges. Primer vaig fer la
perruqueria i, després, el pis.
Vam tardar uns 15 anys a tenir-
ho tot acabat, però he tingut
bons amics que em van ajudar
moltíssim.

Treballant tant, li quedava
temps pel lleure? 
Feia el que podia. Les meves
aficions han sigut els bolets i la
pesca. Tampoc hauria viscut
igual sense el teatre i les
Caramelles. Aquestes activitats
m’han portat molt bons amics,
com l’Àngel de can Sardà.
Cada any gaudíem molt anant
a un concurs de pesca a
Martinet. Ha sigut un gran
company i encara ara tenim
molta amistat. I també en Riba,
amb qui primer érem compa-
nys de feina i després molt
amics.

Em parlava de les
Caramelles, ara ja s’acos-
ten...
Jo en vaig començar a fer
quan era petit, anava amb el
bastó. El meu pare n’era cap-
davanter. Recordo quan canta-
ven al cor en Ramon de
l’Albereda, l’avi Badosa, en
Quiquet Badosa, en Joan
Fuster, el germà de la Carme
amb el violí, en Junoy... Hi ha
hagut anys millors i pitjors,
però ara estem a la cúspide.
Tenim dos directors que valen
totes les peles del món i una
orquestra amb una canalla que
toca meravellosament bé. Estic
molt agraït a tothom de les
Caramelles, la veritat. Les can-
çons que cantaran aquest any
me les sé totes i, si puc, aniré
a cantar. 

I d’obres de teatre, quantes
n’ha fet?
Més de 20. Quan érem petits,
amb 12 o 13 anys, amb la
Carme ja havíem sortit als pas-
torets. I a partir d’aquí, moltes.
He tingut de directors en
Josep Rifà i en Lluís Badosa,
avi i Lluís Badosa, nét.

“Em vaig fer la casa a estones, 
treballant dissabtes i diumenges”
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Quin és el paper que més li
agradat?
El meu primer paper gros va
ser a La Pepa Maca. Hi feia
d’idiota, de tartamut, i desco-
bria els secrets de la protago-
nista. Em deia Met i venia a
ser com en Narcís del Cor de
la Ciutat. També va ser molt
bona L’incendi d’Hostalric, hi
vaig actuar amb el meu nét. 
En Lluís Vilalta va crear-hi uns
efectes especials impressio-
nants. Hi havia foc per aquí,
fum per allà, una jaça que
queia al lloc perfecte, una
arcada que s’aterrava... El
Cafè de la Marina va tenir un
èxit clamorós, fins i tot vam
anar a Ferreries, a Menorca, 
a representar-la. Tots els de
Vilatorta Teatre viatjant amb
avió, imagina’t! També Un
pagès de Barcelona i El Vell
Albrit, la meva obra cumbre.
Aquí faig tots els papers i tinc
un combat amb dues nétes,
per saber quina és la vertadera
i quina no.

Quants personatges dins
d’una sola persona!
Abans m’ho sabia tot de dalt a

baix, el meu paper i el dels
altres. Ho estudiava al vespre.
Em posava al sofà a assajar i
era capaç de riure, plorar... Ho
sentia molt. He fet papers de
tota mena.  A Aqui no paga ni
Déu sóc un guàrdia civil, i fins i
tot volto per la sala disparant a
l’aire. A Revolta de bruixes hi
actuo amb quatre dones.
Representa que som en una
fàbrica i treballo d’encarregat.
Normalment surto al despatx,
mirant revistes pornogràfiques
i ensenyant-les al públic. Elles,
mentrestant, van fent, i de tant
en tant els clavo quatre crits.
Al final una m’assassina. A
Assaig general recreem un
assaig de Terra Baixa, de l’Àn-
gel Guimerà, i hi faig el paper
de director. També he actuat
com a aprenent de drogueria,
president del jurat dels Jocs
Florals... Sent molt jovenet
vaig fer una peça de riure,
Cirilo el Barberet.

Li hagués agradat ser actor
professional?
Sempre va ser una afició, des
de molt petit. Quan Don Tomàs
ens feia recitar al meu germà i

a mi, sortíem davant de la
classe i hi donàvem l’aire. No
teníem cap vergonya. “Estoy
por decir, señores, que las
piernas me dan temblores”,
deia una obra que vam fer
amb ell.

Què li ha donat el teatre?
Moltes alegries. Estic molt
agraït. He tingut uns companys
magnífics. Em van regalar un
llibre meravellós, amb una
pàgina escrita per cadascun.
No el puc pas llegir, perquè em
poso a plorar com un beneit.
També em van fer un petit
homenatge el juny del 2008, en
una trobada de grups de teatre
d’Osona a Manlleu. Va ser
totalment sorpresa, perquè
m’hi van portar enganyat. La
Carme i les meves filles també
van aparièixer-hi sense que
m’ho esperés. Em van donar
de premi una reproducció
exacta d’una obra feta per en
Miró, en honor a la meva tra-
jectòria teatral. 

A vegades també ha pujat a
l’escenari només per recitar, oi?
Sí. Ara fa poc, a la festa dels

“He fet molts personatges, però no em sento cap heroi”
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Un polític: Un que no sigui corrupte.  
Una cançó de les Caramelles: Rosa Vera, del meu cunyat.
I també El Castell i Sant Llorenç, d’en Santi Riera i l’Anton
Carrera.  
Una pel·lícula: El rostro impenetrable, d’en Marlon Brando,
i Lo que el viento se llevó.
Una obra de teatre: El Vell Albrit com a drama, i Un pagès
de Barcelona com a comèdia. 
Un color: El blanc, perquè m’agraden molt els cabells de la
meva dona.
Mar o muntanya: La muntanya, el riu. Vaig gaudir molt a la
Vall d’Aran i a la Vall Ferrera.
Salat o dolç: Dolç, perquè de la sal me n’estic tant com
puc. Tot i això, no sóc llaminer. M’estimo més un tall de
pernil o llonganissa. 

avis, vaig recitar El plat de
fusta, d’en Teodor Baró, i La
pubilleta, que la va escriure en
Pitarra i és molt emotiva. Vaig
acabar plorant, i uns quants
més també! Reconec que sóc
un home de llàgrima fàcil

Què és el que més li agrada
de Sant Julià? 
Tot. Quan vaig anar a
Perpinyà, a treballar per a un
cosí, el meu germà s’hi va
quedar, però jo no hagués
pogut. Trobava a faltar el
poble, el teatre, la pesca, els
bolets... I la gent. Com a poble
m’encanta. És molt maco. 

Hi ha algun lloc que li cridi
especialment l’atenció?
Les Set Fonts i la font de la
Riera. De fet, tot Sant Julià i el
seu entorn. A la Riera Major el
meu cotxe em penso que hi
sap anar sol. 

Admira algun vilatortí o vila-
tortina?
En Joan Carles, per la memò-
ria que té i per com parla, per
com és com a persona; en
Santi Riera i en Manel Marsó,
en Lluís Badosa, en Joan
Rosell... Ui, molts!

Què és el millor que ha viscut?
Tenir la casa acabada, quan
s’han casat les filles i el naixe-
ment dels meus néts i de la
meva besnéta. Varem viure
molt intensament amb una
néta que se’ns va morir, la
Judit. Era molt carinyosa, es
feia estimar moltíssim. Només
ens va donar alegries. Ella deia
que érem la família pinya i ens
ha fet estar molt units. Quan
celebràvem alguna cosa, era
feliç sent-hi tota la colla. 

Com es definiria?
He anat fent la vida tan bé
com he pogut, he treballat, he
gaudit amb les meves afi-
cions... Em considero amic de
tot el poble. He fet molts per-
sonatges, però no em sento
cap heroi. 

“Reconec que sóc 
un home de llàgrima fàcil”
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7a Fira 
del Tupí

La inauguració de la 7a edició
de la fira del Tupí, que enguany
es farà els dies 30 i 31 de
maig, anirà càrrec de l’alcalde
de Sant Julià de Vilatorta Joan
Carles Rodríguez i Ramon
Riera, diputat delegat de turis-
me de la Diputació de
Barcelona, entre altres autori-
tats. El president d’honor de la
fira d’aquest any serà el Mag
Lari que és un gran amant i
col·leccionista de ceràmica. 

Com en cada edició, es
farà una acurada selecció
d’expositors, tots artesans de
la terrissa i la ceràmica. En
aquests moments ja tenim
nous expositors inscrits. N’hi
ha d’Astúries i de la Catalunya
Nord que oferiran al públic
novetats, sempre amb pro-
ductes de qualitat. En aquesta
edició també comptarem amb
la presència d’un ceramista de
Villafranca de los Caballeros
(Toledo), el reconegut Grego-
rio Peño, que ens mostrarà les
seves obres.

La fira es completarà amb
els estands de les entitats del
poble i dels comerços del
municipi que hi vulguin partici-
par.

Paral·lelament a la fira hi
haurà un ampli ventall d’activi-
tats complementàries com ara
conferències i projeccions en-
torn a la ceràmica i a la terris-
sa, tallers de ceràmica, ta-ller
de rakú, demostració del torn
a càrrec dels artesans que
participen activament a la fira i
les activitats habituals que
han tingut una gran acollida i
bona participació del públic i
visitants.

El públic infantil comptarà
novament amb un espai fami-
liar: “Som petits!” on hi haurà
jocs, entreteniments, cons-

truccions de diferents textu-
res, etc. Els pares amb nens
petits fins a 10 anys  poden
visitar i fer les seves compres
tranquil·lament mentre els
seus fills estan vigilats i es
diverteixen. L’horari serà el
dissabte i diumenge de 11 a
les 14 hores i de les 16 a les
19 hores.

Una de les activitats que
més interès ha despertat en
totes les edicions és el con-
curs “Memorial Joan Capde-
vila”. En aquesta edició es
repetirà el mateix format que
l’any passat, el projecte In-
novació més Tradició (I+T),
dedicat en aquesta ocasió a
l’àmbit de la farmàcia i herbes
medicinals. Els guanyadors
d’aquesta edició la ceramista

Eva López Miguel i la disse-
nyadora de producte i art
Petra Hiebler ens presentaran
l’obra que han emprès de
forma conjunta i interdiscipli-
nària. Ofici i creativitat es fu-
sionaran per crear unes for-
mes noves. L’exposició del
procés d’elaboració -esbos-
sos, fotografies, filmació etc.-
i el resultat de les peces finals
s’inaugurarà el dissabte dia 30
a partir de les 12 del migdia a
l’Aula de Cultura. En aquest
mateix acte es farà el lliura-
ment del premi.  

Un dels plats forts de la fira
és “El Mos del TupÍ”, aquest
aparador gastronòmic que
ofereixen els restaurants del
nostre municipi. A la plaça
Catalunya, i en la franja horà-

El cartell, obra d’Irene Matarrodona

Es farà l’últim cap 
de setmana de maig
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ria del migdia, podreu tornar a
tastar “El Mos del Tupí”, tapes
cuinades amb terrissa i elabo-
rades pels nostres restaura-
dors de Sant Julià de Vilatorta
i Vilalleons que ofereixen
durant la Fira.

Per tenir un poble engala-
nat i lluït durant la fira es torna
a demanar la col·laboració de
tots els veïns perquè decorin i
embelleixin façanes, balcons,
jardins i aparadors amb moti-
us o peces de terrissa. 
Es convida a tots els vilator-
tins i vilatortines a participar
activament de totes les activi-
tats. La Fira del Tupí permet
difondre i donar a conèixer
una tradició centenària que
forma part de les arrels del
nostre poble.

Les rutes del Modernisme 
i del Camp de l’Aviació 
presents a la Fira del Tupí

Les pilotilles amb tela 
tema del 2n Concurs 
de cuina vilatortina 
de cassola
Les pilotilles amb tela són una elaboració ben nostrada. Es
coneixen, i es cuinen encara avui, des del centre de la Plana
fins ben amunt al Cabrerès. A poques altres cuines del territo-
ri català les trobareu. Les dues versions més reconegudes
són dues: les pilotilles de mida grossa que es guisen acompa-
nyades de verdures o altres ingredients de temporada o bé es
cuinen a la brasa, i la seva versió més menuda, les que eren
tradicionalment utilitzades per a complementar la sopa torra-
da, una altre elaboració molt singular del nostre territori. 

A Sant Julià de Vilatorta encara avui es venen a les carnis-
series, es cuinen i serveixen als bars i restaurants i es guisen
a les cuines del poble. És amb la voluntat de documentar
aquestes receptes, aquests plats suculents i que ve de gust
sucar, que us proposem el concurs de Cuina Vilatortina en
Cassola d'enguany: la cassola de pilotilles amb tela. 

La proposta consisteix a elaborar un guisat amb pilotilles
amb tela amb els ingredients que més us agradin: verdures de
temporada (faves i pèsols), amb xamfaina, amb sípia, amb
peus de porc, gambes o bacallà, etc. Totes les opcions són
valides si són cuinades i presentades en una cassola de ter-
rissa i totes serviran per documentar un recull singular i únic
de la cuina que s'elabora a les llars del nostre poble. Les
bases es publicaran oportunament i les inscripcions es
podran fer fins una setmana abans del concurs.

El concurs de pintura
ràpida es trasllada 
a la Fira del Tupí

Enguany la Fira del Tupí
comptarà amb una nova
proposta. Es tracta del
Concurs de pintura ràpida
que es farà el dissabte 30
de maig. Aquest certamen
artístic compta amb un
bagatge de 23 edicions i
cada any s’ha celebrat el
dia de l’Aplec de
Caramelles. Amb aquest
canvi es pretén que els
artistes trobin nous temes,
formes i colors que servei-
xin d’inspiració per a les
seves obres. Les bases es
publicaran oportunament.

Des de l’estand de promoció turística els visitants de la fira
tenen la possibilitat d'apuntar-se a dues de les rutes
guiades que es poden fer al nostre municipi: La del
Modernisme-Noucentisme (1 hora i mitja) i la de l’Aeròdrom
(3 hores). Per un preu simbòlic de 3€, i els nens fins a 12
anys gratuït, els visitants podran gaudir d’aquestes rutes
amb un guia que els donarà explicacions detallades dels
llocs que visitaran.

Horaris del dissabte, 30 de maig:
16:00- Ruta guiada del Camp d’Aviació de Vilatorta.
17:00h- Ruta guiada del modernisme, noucentisme i histo-
ricisme. 

Horaris del diumenge, 31 de maig:
09:30h i 16:00- Ruta guiada del camp d’aviació de
Vilatorta. 
10:00h i 17:00h- Ruta guiada del modernisme, noucentis-
me i historicisme. 



ASSESSORAMENT EMPRESARIAL:
Fiscal - Comptable - Laboral - Assegurances

ASSESSORAMENT PARTICULAR:
Atur - Jubilacions - Invalidesa - Estrangeria

C. Centre, 1 - T 93 888 70 05 - F 93 888 78 02 - 08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

nstal.lacions Rosell S.L.

C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

“D’un moble vell,

en fa un arbre”

www.fusteriaboixeda.com

93 888 71 51
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Desprès de l’èxit de la primera
edició, Meteovilatorta impulsa
la celebració de les segones
Jornades de l’Aeròdrom de
Vilatorta que tindran lloc del 24
al  26 d’abril. Amb l’objectiu de
seguir treballant en la recupe-
ració de la nostra història
recent, dins el marc d’aquesta
segona edició recordarem les
víctimes de la batalla de
l’Ebre, un dels episodis més
durs de la Guerra Civil, que
tindrem ocasió de conèixer de
primera mà per mitjà d’una
visita guiada que es farà el
diumenge 7 de Juny. Més enllà
de la Guerra Civil, també hi
haurà temps d’analitzar la
cruesa de la posterior repres-
sió franquista recordant així
les seves víctimes. Amb l’or-
ganització d’actes adreçat a
tots els públics, Meteovilatorta
proposa un recorregut per la
nostre memòria col·lectiva que
ens ha de permetre reconci-
liar-nos amb el nostre passat
més recent. 

El dia 1 de juny de 1938 es van començar les obres de cons-
trucció del camp d’aviació de Vilatorta a l’esplanada de la
Quintana amb una pista d’aterratge de terra, dos hangars per a
muntar avions, un polvorí per a les bombes d’avions, un refugi
antiaeri i 14 refugis elementals (tres dels quals estan tapats) on
es protegien els soldats republicans i els utilitzaven per fer les
guàrdies de vigilància.

Sabem que hi havia soldats escampats per diferents cases
de Sant Julià, concretament a Cànoves i a Torre Anita i a Santa
Eugènia al castell de Saladeures. Aquests eren soldats de
l’exèrcit de terra que feien feines d’intendència. En Joan Bosch
havia viscut a la porteria de Torre Anita, can Guitart, i encara es
recorda dels soldats que hi havia sota el comandament del
capità basc Javier Oteifi cosa que indicava que el destacament
de soldats al poble era realment important.

No tan important era el grup de soldats que controlava
l’aeròdrom des de la casa de camp instal·lada al Llopart que era
la seu del comandament del camp d’aviació i que estava sota
les ordres d’un caporal, Esteban Rodríguez Fernàndez conjunta-
ment amb  un sanitari, Narciso Roca Martí i els soldats Daniel
Graells Modal, Emilio Pardo Terrat,  Eugenio Solo Sanchez,
Francisco Rosal Llibrá, Jesús Giner Mañez, Juan Escuer
Barberá i Pascual Vicente Garcia. Un total de només vuit sol-
dats i un caporal segons consta en un justificant de revista del
dia 1 de desembre de 1938 adreçat al comissari de Vic. Feia
justament cinc mesos que havien començat les obres de cons-
trucció de l’aeròdrom Vilatorta.

Martí Erra i Miquel Erra. Vilatorta, març de 2015

Cròniques des del Camp (2)
Segona edició
de les Jornades
de l’Aeròdrom
Vilatorta

Els destacaments militars
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Com a imatge gràfica s’ha
creat una infografia i un logotip
exclusiu per a la commemo-
ració dels 425 anys de les
Caramelles del Roser.

El logotip creat per Oriol
Chumillas  és una obra simple
en què domina un 425 en
diferents tonalitats de verd,
símbol de la primavera i la vida
-en referència a la salutació
pasqual que encarnen les
caramelles i mostra que és 
una tradició ben viva-. El 2 
es fusiona amb el 4 i el 5 sim-
bolitzant la germanor que hi 
ha entre els membres de les
caramelles. El nom de les
Caramelles del Roser figura en
color negre en referència a les
capes dels cantaires. El nom
de Sant Julià de Vilatorta
apareix del mateix color pre-
dominant en la vestimenta dels
músics. És un logotip modern
que s'aparta dels estereotips
clàssics que envolten les
Caramelles del Roser (barrets
de copa, bordons i capes).

La infografia de les
Caramelles del Roser és obra
de Xevi Pona. A partir de
fotografies antigues s’ha creat
una nova representació grupal
que incorpora tots els ele-
ments humans que participen
en les Caramelles –cantaires,
músics, cistellaires i nens- La
imatge que dóna sensació
estètica, sintetitza l’essència
de les Caramelles del Roser i
en destaca els seus trets car-
acterístics. La infografia defuig
dels grisos i es presenta en
blanc i negre on les ombres
i els volums tenen el mateix
tractament, creant una imatge
plana i suggeridora.
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Aquesta primavera Sant Julià de Vilatorta viurà una Pasqua
especial. Les Caramelles del Roser commemoren 425 anys
de la fundació de Confraria del Roser -germen de les actuals
caramelles-. Aquesta commemoració vol retre homenatge a
la tradició caramellaire i a la gent que ha fet i fa possible
que perduri en el temps, i alhora reivindicar els Goigs del
Roser com l’inici del fet caramellaire del nostre país.

Els actes de commemoració dels 425 anys de les
Caramelles del Roser es faran els dies 3, 5, 10, 11 i 12
d'abril d’enguany.

Una comissió organitzadora formada per membres de les
caramelles i la regidoria de cultura de l’Ajuntament treballa
des de fa més d’un any en un projecte il·lusionant que conté
un ampli ventall de propostes estructurades en set apartats.  

Commemoració dels 425 anys 
de les Caramelles del Roser

Identitat gràfica:
infografia i logotip

Nova web de les Caramelles del Roser

Millores en la indumentària
Capes folrades. Per donar un toc de distinció i qualitat a les
capes s’hi afegeix unes bandes de  folre d’un pam d’amplada a
l’interior de les vores d’obertura. S’ha escollit roba de color ver-
mellós amb una mostra tornassolada. La modista Angelina Erra
ha estat l’encarregada de fer aquesta feina.

Coincidint amb els 425 anys les Caramelles del Roser estrenen
pàgina web: caramellesvilatorta.cat; i correu electrònic:
info@caramellesvilatorta.cat la web ha estat creada per Joan
Guàrdia i en el procés hi han participat Santi Riera Joan Carles
Rodríguez i Xevi Rosell.
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ACTES DE COMMEMORACIÓ DELS 425 ANYS 
DE LES CARAMELLES DEL ROSER

Sant Julià de Vilatorta
30 de març, 5, 10, 11 i 12 d’abril de 2015

Dilluns, 30 de març, a les 8 del vespre, a l’Aula de Cultura

EXPOSICIÓ D’OBRES DE TEMÀTICA CARAMELLAIRE I MOSTRA
RETROSPECTIVA SOBRE LES CARAMELLES DEL ROSER

• Inauguració de l’Exposició de les obres de temàtica 
caramellaire, present del col·lectiu d’artistes als 425 anys 
de les Caramelles del Roser, 

• Mostra de fotografies antigues.

• L’exposició serà oberta els dies 3, 4, 5, 6, 11 i 12 d’abril. 

• Horari: de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 2/4 de 6 a 8 de la tarda

Diumenge, 5 d’abril

DIADA DE PASQUA AMB LES CARAMELLES DEL ROSER

• A les 9 del matí els caramellaires sortiran a cantar els Goigs 
del Roser pels carrers del poble, seguint el recorregut habitual.

• Després de la missa de les 12, a l’església parroquial, es
cantaran els Goigs del Roser. 

• Seguidament, a la plaça de l’Ajuntament inauguració
d’“El Bordó dels Goigs”. Parlaments protocol·laris i cantada 
d’un repertori de caramelles. 

• Lliurament de records commemoratius als caramellaires
i a les persones col·laboradores dels 425 anys de les 
Caramelles del Roser.

• Rifa de la mona de Pasqua.

Divendres, 10 d’abril, a 2/4 de 12 de la nit, a la zona esportiva

CONCERT DE CELEBRACIÓ DELS 425 ANYS DE LES CARAMELLES
DEL ROSER AMB LA TROBA KUNG-FU
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rDissabte, 11 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre, al Saló Catalunya

• PROJECCIÓ DEL VÍDEO:
“LES CARAMELLES DEL ROSER DE SANT JULIÀ DE VILATORTA”
de XEVI PONA i ANTON CARRERA
• CONFERÈNCIA: 
“LES TRADICIONS, SIGNES D’IDENTITAT D’UN PAÍS”
a càrrec d’ANTONI DALMAU

Antoni Dalmau és llicenciat en dret, professor de català. Va ser president de la Diputació
de Barcelona (1982-1987), també ha estat diputat al Parlament de Catalunya, vicepresi-
dent del Parlament de Catalunya i president de la Comissió de Política Cultural del
Parlament de Catalunya. Col·labora regular de diversos mitjans de comunicació.
Actualment, ho fa a l’Avui i altres periòdics, al programa Els matins de TV3 i a les emis-
sores Catalunya Ràdio i Rac1. Com a escriptor ha publicat diverses novel·les i estudis
històrics i llibres dedicats a tradicions catalanes que no s’han de perdre. 

Diumenge, 12 d’abril

DIADA DE CELEBRACIÓ DELS 425 ANYS 
DE LES CARAMELLES DEL ROSER

• De 9 a 10 del matí, a la plaça de l’Ajuntament:
arribada de colles de caramelles . Esmorzar amb xocolatada, coca i vi dolç.

Coral Cants i Rialles Sant Julià de Vilatorta (Osona)
Cor Carreras Dagas La Bisbal (Baix Empordà)
S. Coral Estrella Daurada Sabadell (Vallès Occidental)
Els Goigs Tradicionals Sant Genís de Fontanes (Catalunya Nord)
Cor Indika L’Escala (Alt Empordà)
Cor de Caramelles Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat)
Les Caramelles del Roser Sant Julià de Vilatorta (Osona)

• A 2/4 d’11 del matí: Tomb Caramellaire pels carrers del poble: c. Sant 
Roc, Av. Balmes, c. Ramon Victori, pl. Catalunya, c. Núria, av.  
Montserrat, c. de la Font i parc de les Set Fonts. En els llocs convinguts 
les colles convidades cantaran una caramella.

• A 2/4 de 12 del matí, al parc de les Set Fonts:
- Paraules de benvinguda de les autoritats.
- Actuació de les colles participants de la commemoració.

• A 2/4 de 3 del migdia, al pavelló municipal: Dinar de germanor.

• Tot seguit sobretaula i comiat amb el Cant dels Adéus.
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Com a reconeixement institucional les Caramelles del Roser
han estat declarades Element festiu patrimonial d’interès
nacional, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Les Caramelles del Roser, però, amb una història documentada
de 425 anys, suposa un fet excepcional en el panorama de les
tradicions del nostre país. Per la seva trajectòria històrica, man-
teniment del costum de cantar caramelles i enriquiment del patri-
moni musical, creiem que són mereixedores del màxim reconeix-
ement institucional de Catalunya, per la qual cosa s’ha demanat
a la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant
Jordi per aquest any 2015

Els actes de celebració es rea-litzaran en diversos espais del
municipi. Els actes d’interior es faran a l’Aula de Cultura, al Saló
Catalunya i al pavelló municipal. Els actes d’exterior es faran a la
plaça de l’Ajuntament, als carrers del poble i al parc de les Set
Fonts. Aquest lloc acollirà l’acte central de la celebració dels 425
anys de les Caramelles del Roser i és on hi haurà instal·lat l’escenari
per a l’acte protocol·lari i les actuacions de les colles. Aquest espai
s’ha escollit com a alternativa a la plaça Major atès que en aquests
moments s’estan fent obres de reurbanització en el nucli antic. Per
les seves característiques Les Set Fonts és l’espai ideal per acollir
l’esdeveniment. Un equip de col·laboradors, ha dissenyat l’orna-
mentació del lloc amb detalls florals, garlandes, cintes i grans bar-
rets de copa. Una gran solfa amb els Goigs del Roser, realitzada per
Climent Villegas  presidirà el fons de l’escenari, on els bordons dels
caramellaires tindran un paper rellevant.

Espais

Reconeixament Institucional

El Bordó dels Goigs. A més
de ser un element decoratiu
l’escultura commemorativa 
“el Bordó dels Goigs” té per
objectiu fer visible el text del
Goigs del Roser a la via públi-
ca. Es tracta d’una repre-
sentació proporcional d’un
bordó dels caramellaires, de
6,5 metres d’alçada i 15 cm. 
de diàmetre, fet en tub de ferro
i tornejat de fosa, en el qual hi
ha col·locades asimètricament
12 plaques de pedra de
60X25X2,5 cm. amb el text
d’un estrofa dels Goigs del
Roser en cadascuna.  “El
Bordó dels Goigs” també té 
el seu simbolisme: la distància
entre la primera i l’última placa
és de 425 cm, cada centímetre
representa un any de la vida de
les Caramelles del Roser. La
seva ubicació és al costat del
monument dels 400 anys de
les Caramelles del Roser, a la
plaça de l’Ajuntament, i forma
un conjunt escultòric comple-
mentari ja que hi ha una inter-
connexió entre l’un i l’altre 
–a la base del monument hi ha
gravada la primera estrofa dels
Goigs del Roser, que ara es
podran llegir complets en “el
Bordó dels Goigs”. Ha estat
ideat i dissenyat per Lluís
Vilalta, en Joan Colomer ha
gravat les plaques de pedra, 
en Joan Rodríguez ha pintat les
lletres de les plaques, en Jesús
Solà ha pintat tot el bordó i en
Climent Villegas ha fet la peça
tornejada per a la seva fosa i
tot el treball de muntatge fèrric.

Reproducció d’una peça de
terrissa amb la figura d'un
caramellaire. Peça obrada per
l’empresa Caganer.com,  d’uns
13 cm. d’alçada bastida sobre
una peanya de fusta amb placa
commemorativa. Difereix
notablement de la peça que es
va fer l’any 1990. La peça d’ara
porta el bordó a la mà dreta.

Elements 
commemoratius

Participació
Participació del col·lectiu d’artistes. Elaboració d'obres d'art de
temàtica caramellaire fetes ex professo per artistes vilatortins i oso-
nencs com a present de tot el col·lectiu a les Caramelles del Roser 
en el seu aniversari. Les obres s’exposaran a l’Aula de Cultura,
acabada l’exposició s’instal·laran, de manera itinerant, en equipa-
ments municipals (Centre de dia, Centre d’atenció primària, etc.).

Participació de les escoles. Amb el programa "Les caramelles a
l'escola" s’ha implicat les escoles, mestres i alumnes a participar dels
425 de les Caramelles del Roser. Els treballs i les propostes pedagòg-
ic serveixen per acostar les caramelles als nens i nenes de Sant Julià
amb l’objectiu que en coneguin la tradició en tot els seus àmbits:
sentit, història, tradició i patrimoni musical.

Portada de l’Auca
escrita per Anton

Carrera i dibuixada
per David Soler i la

portada del Llibre
de Santi Riera
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Calendari vilatortí del 2015.
Dedicat a les Caramelles del
Roser . Conté 24 fotografies
de diverses èpoques. Amb
text d’Anton Carrera.

Els Goigs del Roser. Primera
edició dels Goigs del Roser
amb el text i música tradicional
de Sant Julià de Vilatorta, en
format díptic  mida foli. Santi
Riera ha fet la transcripció de
la partitura i Joan Rodríguez
ha cal·ligrafiat el text. 

Opuscle: Les Caramelles del
Roser de Sant Julià de Vila-
torta en el context del fet
caramellaire dels Països Cata-
lans obra de Santi Riera amb
pròleg d’Anton Carrera. Es
tracta d’una addenda que
amplia la informació del llibre
Les Caramelles del Roser de
Sant Julià de Vilatorta publicat
l’any 1990. Les investigacions
dutes a terme per Santi Riera
recullen noves dades de la
història de les caramelles del
nostre país.

Publicacions i edicions
Auca de les Caramelles del
Roser. Text d’Anton Carrera i
il·lustracions de David Soler
–Desulé-. Consta de 48 imat-
ges encasellades en vinyetes,
cada una de les quals va
acompanyada per dos versos
que fan un rodolí. Editada a
tot color, en format A2 i en
format llibret A5, de 32
pàgines, repassa irònicament
la història i anècdotes de les
Caramelles del Roser.

Programa-llibret de la com-
memoració. Conté els detalls
dels actes programats, una
ressenya de les colles partici-
pants, el programa de les
cançons que interpretaran i
altra informació relacionada
amb la commemoració.

Gravació de peces del reper-
tori de les Caramelles del
Roser. Gravació en àudio de
mitja dotzena  peces del
repertori de les Caramelles 
del Roser que es podran
escoltar a la pàgina web de
les Caramelles.

Digitalització de partitures,
textos i cançons. El treball de
compilació i digitalització d’una
gran part de l’ampli repertori
d’arxiu de peces exclusives de
les Caramelles del Roser es
pot consultar a la nova web
oficial de les Cara-melles del
Roser:
–caramellesvilatora.cat-. En 
l’apartat “arxiu musical”. La
pàgina web ha estat creada
per Joan Guàrdia i el procés hi
han participat Santi Riera, Joan
Carles Rodríguez i  Xevi Rosell

Reportatge. Vídeo que mostra
com és una diada de Pasqua
per les Caramelles del Roser.
La càmera segueix els cara-
mellaires des de primera hora
de la jornada fins a la cantada
final davant de l’Ajun-tament.
El guió és d’Anton Carrera i
les imatges i el muntatge de
Xevi Pona. El vídeo, d’uns 20
minuts de durada, es podrà
visualitzar a la pàgina web de
l’entitat:
caramellesvilatorta.cat

En Climent Villegas, en Joan Colomer i en Joan Rodríguez treballant en “El Bordó dels Goigs”
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Carrer de Núria, 12 Tel. 93 888 77 51
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Rambla Hospital, 30 Tel. 93 885 17 09 VIC

Carrer de Santiago Ramon i Cajal, 50
Pol. Ind. Mas d’en Prat (Darrere el Decathlon)
Tel. 93 886 97 51 VIC

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

L’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta

Felicita les Caramelles del Roser en motiu
de la commemoració dels seus 425 anys 

i la seva declaració com a 
Element Festiu Patrimonial d’interès Nacional
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Martí Masnou Galobardes,
hereu de la família Masnou de
la casa Sant Martí Vell de
Viladrau, va ser batlle de
Viladrau pels voltants del
1750. Al seu fill Francisco li
deien “el batllich”, de manera
que la casa de Viladrau des
d’aquell moment es va
començar a dir can Batllich.

L’arribada a Sant Julià
L’any 1876, els besavis de
Francesca Masnou, Martí
Masnou Artigas i Josefa Serra
Godayol, van ser objecte d’un
robatori, concretament el dia
de Sant Martí (festa major de
Viladrau), mentre els homes
eren a missa i les dones feien
el dinar. Quan van tornar de
missa, les dones estaven lli-
gades i s’ho havien emportat
tot.

Davant del robatori, la
família va decidir deixar la
casa de pagès, posar-hi

masovers, i anar cap a la
plana de Vic. Van estar un
temps a Folgueroles i després,
el 1887, van comprar una
casa a Sant Julià. Primer, la
família es va instal·lar al carrer
de la font i uns anys més tard,
el 1892, es van establir a la
plaça del Marquès de la
Quadra. “Com que venien de
can Batllich de Viladrau, la
casa es va dir can Batllich”

explica Francesca. Des de lla-
vors a can Batllich de Sant
julià hi han viscut quatre gene-
racions de la família Masnou.

La botiga
La gran majoria de gent de
Sant Julià recorda can Batllich
com la botiga on s’hi venia
una mica de tot. Regentada
pels pares de Francesca
Masnou, Josep Masnou Soler
i Maria Puntí Puntí, s’hi podia
trobar des de queviures i pro-
ductes de merceria, fins a
rosaris i records de Sant Julià.
“El que es venia més -recalca
Francesca- eren les llamina-
dures pels nens: pega dolça,
xiclet bazoka, sidral a granel i
sidral bragulat”. L’espai era
petit, però s’hi podia comprar
una gran varietat de produc-
tes. La botiga va tancar l’any
1984.

Carles Fiter Verdaguer
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ia Resum meteorològic del 2014 a
Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
L’any 2014 ha estat molt similar als darrers
anys, amb unes temperatures més que suaus i
agradables  i que ens ha portat  un  estiu on
rarament s’han superat els 30ºC, fet totalment
inhabitual. L’hivern tampoc ha estat de grans
glaçades o no s’han prolongat en el temps,
com també seria normal en el clima fred de la
Plana. Les precipitacions sí que han estat des-
tacables, tant en el seu conjunt com en el seu
repartiment. Ha plogut molt en mesos més
aviat secs i, en conjunt, la xifra total ha estat
molt superior a la mitjana, com en la majoria
d’observatoris del país.

Gener. Molts dies continuats de fortes inver-
sions tèrmiques no han faltat a la seva cita,
com tampoc els moltíssims dies amb rosada al
matí, aportant una gran quantitat de precipita-
ció molt beneficiosa per la terra, acompanyada
de força dies amb boira, conseqüència de l’e-
levada humitat ambiental.

Febrer. Poca cosa a destacar, ni fred ni calor,
pluja que podem qualificar de normal.

Març. Temperatures amb importants
oscil·lacions, és a dir, amb certa calor al migdia i
ambient més fred, arribant a sota zero, per la nit.

Abril. Mes molt primaveral amb temperatures
molt suaus i pluges ben repartides, arribant als
100 mm.

Maig. Interessant destacar com alguns dies de
maig vam assolir temperatures de juliol, sobre-
tot la primera setmana, tot i que a partir de lla-
vors ja es van suavitzar. Precipitacions reparti-
des i concentrades a finals del mes.

Juny. Un altre exemple de certa anormalitat. El
juny sol ploure més aviat poc, s’apropa l’estiu i,
per tant, ha de predominar el sol i l’ambient
sec. Doncs aquest juny no ha estat així; 9 dies
de pluja, a banda de les rosades, 6 dies amb
tempesta i ja els primers dies amb temperatu-
res de prop de 30ºC.

Juliol. La mateixa tònica que el mes anterior.
Va ploure durant 11 dies, fet que ja comença a
ser habitual els darrers anys, on es constata un
augment dels mesos d’estiu  amb importants
precipitacions quan haurien de ser general-
ment secs. Temperatures habituals, properes
als 30ºC i superiors en algun cas.

Agost. De l’agost també en destaquem les pre-
cipitacions. En les sèries climàtiques que tenim,
normalment l’agost es un mes amb poca preci-
pitació, com correspon al clima mediterrani. En
els darrers anys, però, s’aprecia una distribució
certament irregular i una gran variabilitat en la
distribució anual de la precipitació i alguns
mesos habitualment secs de sobte es tornen
més plujosos. Les temperatures en canvi, que sí
haurien de ser altes,  van ser massa suaus per
l’època.

Setembre.Molta precipitació al setembre en un
mes normalment plujós, tot i que el mes desta-
cable son els 14 dies de boira, que superen en
molt la mitjana. La boira és un fenomen molt
més propi de les parts baixes de la plana i que
normalment no arriba fins a Sant Julià, no amb
aquesta freqüència. Temperatures molt càlides i
elevades per l’època fent que l’estiu volgués
allargar-se cap a la tardor.

Octubre. Octubre marcat per temperatures
molt suaus per l’època i precipitació escassa en
comparació amb la mitjana.

Novembre. Destacable aquest per ser extre-
madament plujós, El mes de novembre record
de precipitació a Sant Julià dels anys que tenim
dades (1900-1956, 1986-2014). Va ploure un
total de 14 dies i van caure fins a 70 mm. de
precipitació en un sol dia. Una precipitació cai-
guda de forma suau però constant, especial-
ment la darrera setmana.

Desembre. Mes una mica més càlid del que és
habitual. Només a finals de mes es van produir
temperatures realment baixes, però en cap cas
varen superar els 5 o 6 graus negatius. De pre-
cipitació poca, però ja és habitual al desembre.

VILALLEONS
A Vilalleons, on en Pere Verdaguer gestiona
des de fa molts anys un observatori pluvio-
mètric, les precipitacions han estat lleuge-
rament inferiors a les de Sant Julià (1024),
amb un total de 933 mm, el que dóna una
idea de la gran variabilitat de precipitacions
en el territori.
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iaComparativa de dades meteorològiques de Sant Julià de Vilatorta
entre l’any 1939 (enregistrades pel Pare Manel Cazador) i el 2014
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Sant Julià de Vilatorta, per
l’entorn privilegiat i hospitali-
tat dels seus vilatans, ha estat
al llarg del temps un indret
ideal pel repòs i la inspiració
artística. Durant la segona
meitat del segle XIX, en ple
romanticisme europeu, els
viatges i les excursions a llocs
feréstecs i allunyats de les
grans ciutats comencen a ser
d’allò més freqüents, adqui-
rint difusió en el món de l’art.
A casa nostra, la institució
que millor personifica l’esperit
intrèpit i les noves ànsies de
coneixement envers el paisat-
ge va ser el Centre Excursio-
nista de Catalunya, fundat el
1876 que, des dels inicis, va
tenir un objectiu tant de caire
esportiu com cultural. La
mirada vers el passat, la cap-
tura de paisatges rurals, així
com la recerca d’un pretès
ideal etnològic de puresa
davant del Món Industrial de
les grans ciutats, són alguns
dels factors que empenyeren
a alguns artistes a l’explora-
ció personal i a realitzar
excursions i viatges de recer-
ca.

El pintor Lluís Rigalt i
Farriols (1814-1894) va ser un
dels nostres pioners. Consi-
derat el pare del moviment
romàntic a Catalunya, va cap-
turar en milers de dibuixos,
aquarel·les i centenars d’olis
la riquesa paisatgística del
nostre país, tot enaltint la
bellesa del món rural. Des de
la càtedra de Perspectiva i
Paisatge a l’Escola de Belles
Arts de Barcelona i durant dè-
cades, exercí un paper fona-
mental en la formació d’artis-
tes de generacions posteriors
que, com ell, també passeja-
ren per les contrades indòmi-
tes d’un país en plena trans-
formació. Un estol d’artistes
com el seu fill, Agustí Rigalt,
però sobretot Ramon Martí
Alsina, Antoni Caba, Eliseu
Meifrèn, Dionís Baixeras, Ma-
rià Vayreda o el mateix Antoni
Gaudí van seguir els seus
passos. 

L’excursionisme i la curio-
sitat per conèixer, a vegades
però, anaven un pèl més enllà
i el que en principi els artistes
havien planificat com estades
breus, de poques jornades, a

Tres dibuixos de Sant Julià del segle XIX

vegades es tornaven en perío-
des més llargs, sobretot
durant l’estiueig. El clima favo-
rable de Sant Julià de Vila-
torta, les aigües generoses,
l’atmosfera natural que convi-
dava al repòs i sobretot la cali-
desa dels vilatortins van atra-
par a més d’un artista. L’any
2012, en motiu del 150è ani-
versari del naixement de l’in-
signe pintor barceloní Dionís
Baixeras (1862-1943), els in-
vestigadors Esther Alsina i
Enric Orriols realitzaren una
conferència al Saló Catalunya
en motiu de les Festes Majors
de Sant Julià i ens acostaren
algunes històries i anècdotes
de l’estança de Baixeras al
poble a partir del 1899. Com
afirmaren els autors: «Sant
Julià de Vilatorta va ser molt
més que un poble pintoresc,
va ser la seva font d’inspiració
i el lloc on Baixeras trobava el
repòs i el silenci tan buscat.
Admirant els seus quadres i
els seus dibuixos, fets preci-
sament aquí, i veient els seus
personatges que eren habi-
tants d’aleshores retratats en
nombroses ocasions, veiem la

Dionís Baixeras. “La Serra Vilatorta. 22 de setembre 1899”
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importància que va tenir Sant
Julià de Vilatorta per la seva
vida, la vida d’un pintor sum-
mament important en la histò-
ria de l’art català.». L’obra de
Baixeras es conserva a diver-
ses institucions, el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya,
l’Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi, etc. 

En el mercat de l’art actual,
de tant en tant se’ns presenta
alguna agradable sorpresa
que té com protagonista Sant
Julià de Vilatorta. Aquest és el
cas de tres preciosos dibui-
xos que no fa gaire van sortir
a la llum i que comentem tot
seguit. El primer, amb les ini-
cials “D. B.” (Dionís Baixeras)
està localitzat i datat: “La Se-
rra. Vilatorta. 22 setembre
1899”, i mostra la part poste-
rior de la finca dita així, situa-
da entre la Quintana i el Puig,
i que ha acabat donant nom a
l’actual carrer de la Serra de

la urbanització el Puig. El
dibuix realitzat amb llapis
conté, tocs de clarió i aiguada
blanca, és una prova del de-
tallisme i domini assolit per
l’artista. Enlloc d’agafar un
indret emblemàtic, Baixeras
ha preferit mostrar un racó
secundari; un paller, un parell
d’arbres minuciosament cap-
tats, l’aspecte blanquinós de
les parets antigues de la bella
finca de la Serra i un serè
celatge. Un lloc secundari,
però, sens dubte, un repte
que el pintor va saber resol-
dre esplèndidament.

També resulta curiós el
segon dibuix titulat “El Solà”
(Mas Solà) (col·lecció de l’au-
tor) i datat també el 1899, i
que ens mostra l’aspecte de la
granja d’aquesta finca a l’en-
trada del poble i on es distin-
geix al fons la torre de l’edifici
principal rere un frondós arbre.
El lloc des d’on ha estat cap-

turada la imatge avui ja forma
part de la urbanització Solà.

El tercer dibuix mostra una
panoràmica més reconeixible.
L’accés a Sant Julià per l’a-
vinguda de plataners és una
de les més belles estampes
del poble. El camí asfaltat que
avui ens condueix fàcilment
en cotxe, a finals del segle
XIX era un tortuós camí de
sorra que només era transitat
a peu o bé en carruatge.
Ricard Martí Aguiló (1868-
1936), fill i deixeble del cèle-
bre pintor realista Ramon
Martí Alsina, també va ser per
aquí a finals del vuit-cents.
Desconeixem el temps que hi
va passar. Almenys el sufi-
cient com per immortalitzar el
perfil de l’església romànica
de Sant Martí de Riudeperes
(avui municipi de Calldetenes)
l’any 1893 en un petit dibuix
(col·lecció de l’autor). Una
comparació amb el present
ens permet veure que grosso
modo l’església es conserva
pràcticament igual. Enguany
s’han afegit construccions
annexes i també han crescut
els arbres del voltant. Allà on
abans només hi havia un grà-
cil campanar, avui s’aixeca un
imponent cedre del Líban que
sembla desafiar la construc-
ció humana. Sens dubte, la
natura, el creixement de les
plantes i el pas de les esta-
cions ens ajuden a copsar el
pas del temps. Sant Julià de
Vilatorta ha canviat molt en
les darreres dècades. És per
això que aquests dibuixos per
a nosaltres tenen un efecte
magnètic i un sentit especial.
No només són el testimoni de
l’obra d’artistes de renom,
sinó que sobretot són peces
que aturen el pas accelerat
del temps i que ens fan venir
al cap preguntes com qui
som i d’on venim. 

Santiago Mercader Saavedra
Doctor en Història de l’Art

Sant Julià de Vilatorta. 
Febrer de 2015 

Dionís Baixeras. “El Solà. 1899”

Ricard Martí Aguió. “Sant Martí de Riudeperes. 1893”
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Càpsula
La primera jornada d'orientació acadèmica i labo-
ral d'Osona conclou amb èxit la primera edició.

Més de 960 alumnes de secundària i dese-
nes de famílies i agents socioeducatius de la
comarca visiten “CÀPSULA” La primera jorna-
da d’orientació acadèmica i laboral d’Osona.
Un total de 35 alumnes de 4t d'ESO provinents
de Sant Julià de Vilatorta varen visitar les jorna-
des Càpsula  d’orientació acadèmica i profes-
sional que es varen  realitzar els dies 4 i 5 de
març al recinte del Sucre. Aquestes jornades
van posar a disposició dels joves, famílies i
agents socioeducatius l’oferta formativa i les
sortides professionals a la comarca d’Osona
un cop finalitzada l’Educació Secundària
Obligatòria (ESO) i diferents recursos i informa-
cions innovadores i rellevants en l’àmbit de l’o-
rientació acadèmica i laboral.

L’organització de CÀPSULA, amb la participa-
ció de la regidoria de joventut de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta estan molt satisfets de la
rebuda que ha tingut aquest projecte pilot al ter-
ritori i, en especial, als centres educatius de
secundària de la comarca. Així doncs, no descar-
ten fer-ne una nova edició el curs que ve. 

BusNit: 540 joves osonencs 
han tornat a casa com cal
Un total de 32 joves de Sant Julià van fer ús del
servei de BusNit per tornar a casa del Carnaval de
Torelló. La matinada del Carnaval de Torelló, el
BusNiT del Consell Comarcal d’Osona i
l’Ajuntament de Torelló ha tornat a prestar el servei
de transport nocturn a la població jove d’Osona.
Aquest any s’hi han desplaçat 540 joves.

En aquest sentit, El BusNit és un programa
consolidat, mancomunat entre el Consell
Comarcal i els ajuntaments d’Osona que ofe-
reix un servei d’autobús a la nit a joves dels
municipis de la comarca que per motius d’oci
es desplacen a poblacions veïnes. L’objectiu
del programa és donar resposta al problema de
mobilitat que presenta el col·lectiu jove i, alho-
ra, reduir la sinistralitat a la carretera.

Color i música al Carnaval
Els carrers de Sant Julià de Vilatorta es van
omplir de color i música gràcies a la rua del
carnaval un any més. El Consell de Joventut els
Tupinots juntament amb l’AMPA Patuleia i
Bellpuig varen fer gaudir d’aquesta festa als
més grans i més petits del nostre poble!
Després de caminar i ballar al ritme de la músi-
ca, els més grans varen marxar cap a Torelló a
seguir al festa al Carnaval de Terra Endins. I per
als més petits del poble, hi va haver un fi de
festa amb xocolatada i coca al Saló Catalunya,
a càrrec de les AMPA de les escoles.

Dia de primavera
El 20 i 21 de març s’ha celebrat per primer cop
la diada “Dia de primavera”. Un conjunt d’acti-
vitats organitzades per l’ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta per a grans i petits: monòleg
per als més grans a càrrec de Nando Massa-
neda, un taller d’imants, teatre per la gent gran
(a càrrec del Taller de teatre del casal per a la
gent gran de Torelló), actuació infantil i una
festa d’època al Saló Catalunya. El Consell de
Joventut  Tupinots i el Punt Jove Tortí també ha
organitzat el 1er Torneig de Paintball a La Plana
de Vilalleons per a majors de 14 anys. 

Final del raid dels ausetans 
al nostre poble
Aquest any el nostre poble té la gran sort d’a-
collir la final del Raid dels Ausetans 2015 el
proper 25 d’abril. Els joves entre 13 i 29 anys hi
poden participar gaudint d’activitats d’aventu-
ra, esportives, culturals, socials, musicals, tot
fent equip amb els amics i les amigues! I tot
això sense moure’s de casa! Els guanyadors
del Raid dels Ausetans majors de 18 anys gau-
diran d’un viatge en una capital europea i els
menors d’un viatge a Port Aventura. 

Per als qui no ho coneixeu, dir-vos que el
Raid dels Ausetans és una iniciativa pionera a
Catalunya. El formen un conjunt d’activitats
que promouen valors de cohesió social, d’inte-
gració, de respecte al medi i a l’entorn.

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

PUNT JOVE TORTÍ - pavelló municipal
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Jove, busques feina? Coneix
el programa Garantia Juvenil
Des del Punt Jove Tortí donem
suport en el procés d’inscripció al
nou programa europeu “Garantia
Juvenil” que pretén reduir l’atur
juvenil. Si el jove inscrit compleix
els requisits en un termini de qua-
tre mesos, la Generalitat li oferirà
una oferta de treball, pràctiques o
formació. Per poder-se inscriure
els joves han de tenir entre 16 i 25
anys i no està ni treballant ni estu-
diant.

Aquest programa neix amb la
voluntat de ser un paraigua per a
totes les iniciatives i programes
d’inserció laboral juvenil i al mateix
temps vol donar una resposta i un
itinerari individualitzat a tots
aquells joves que no estiguin duent
a terme cap activitat formativa ni
laboral. Per a més informació
podeu consultar la web del progra-
ma a http://garantiajuvenil.gen-
cat.cat/ o bé, anar al Punt Jove
Tortí.

Punt Jove Tortí obert als joves
El Punt Jove Tortí obra les seves
portes cada tarda de dilluns a
divendres de les 4h fins a les 8h
del vespre a la sala 3 d’entitats del
pavelló municipal. Aquest servei
aglutina el servei d’informació
juvenil i la sala TIC, i lidera les polí-
tiques de joventut del municipi
(coordinant els projectes munici-
pals i comarcals). És un servei
obert a tota la ciutadania, en espe-
cial, a tots aquells joves que vul-
guin participar dels serveis i
espais que s’hi ofereixen.

El Punt Jove Tortí ofereix ser-
veis com: orientació acadèmica i
laboral, Punt TIC, informació so-
bre ofertes laborals, tallers, activi-
tats de dinamització de l’espai,
etc. A més està obert a acollir i
canalitzar aquelles propostes
juvenils que puguin generar dina-
misme i aprenentatges en el si de
la comunitat. 

Algunes de les activitats realit-
zades aquest any provenen de les
vostres propostes així que no ho
dubteu i feu sentir la vostra veu.
junts fem més i millor!
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Estem a les portes d’unes
eleccions municipals, que
han de ser el gran pas previ a
les futures eleccions plebis-
citàries del 27S. El mapa
electoral municipal català que
resulti d’aquestes eleccions
ha de ser clarament indepen-
dentista i estar absolutament
compromès amb l’actual pro-
cés sobiranista. I Vilatorta per
la Independència, com entitat
social independentista, tre-
ballarà precisament per a
això.

Treballarem perquè aques-
tes eleccions municipals es
converteixin, en realitat, en
unes primàries de les futures
plebiscitàries, de manera que
impulsarem que les diferents
candidatures que concorrin
als comicis en el nostre
municipi facin explícit al seu
programa electoral la seva
plena implicació amb el
procés cap a la independèn-
cia. 

El procés sobiranista no
està aturat. Tot el contrari.
Aquestes eleccions munici-
pals estan situades a la meitat
del camí que hem de recórrer
des d’ara fins a les properes
eleccions plebiscitàries del
27S. El procés segueix viu i
igual de fort com es va evi-
denciar el passat 9N, quan,
contra tot pronòstic, més de
dos milions de catalans vam
desobeir obertament a les
autoritats espanyoles i vam
exercir públicament el nostre
dret a decidir en la consulta
participativa convocada pel
govern català. Perquè volem
votar i decidir el nostre futur
polític i ningú, per molt Estat
espanyol que sigui, per molta
Constitució que se’ns imposi,
ens ho impedirà. Perquè votar
és democràcia i els catalans
volem viure en democràcia.

Per això, el 24M votarem i
votarem independència. I el

27S tornarem a votar i
tornarem a votar independèn-
cia. Aquestes eleccions muni-
cipals suposen una gran
oportunitat per mobilitzar no-
vament l’independentisme i
han de suposar el gran impuls
definitiu en aquest procés
constituent. Per aquesta raó,
Vilatorta per la Independèn-
cia, dins el marc de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC),
impulsem la campanya Ajun-
taments per la Independèn-

cia, adreçada a totes les can-
didatures que es presentin a
aquestes eleccions municipals
amb l’objectiu que incorporin
als seus respectius programes
electorals uns compromisos
explícits per a l’impuls del
procés d’emancipació nacio-
nal. Perquè la independència
no es fa només des de la
Generalitat, també es fa des
dels municipis.

En primer lloc, aquestes
candidatures s’han de com-

Votarem, però votarem independència
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acords i accions que el nou
Parlament que resulti de les
properes eleccions del 27S
decideixi adoptar per posar
en marxa el procés cons-
tituent que ens ha de conduir
a la nostra independència
nacional.

En segon lloc, el compro-
mís que, des del consistori
municipal resultant d’aques-
tes eleccions municipals,
s’impulsarà la creació de la
futura Assemblea catalana de
càrrecs electes que, junta-
ment amb la resta de càrrecs
locals i parlamentaris catalans
escollits en les passades elec-
cions europees, espanyoles i
catalanes, tindria com a fun-
ció principal d’impulsar el
procés constituent en el su-
pòsit que l’Estat espanyol
decidís anul·lar, suspendre o
intervenir el govern català per
impedir les futures eleccions
plebiscitàries.

En tercer i darrer lloc, les
candidatures hauran d’adqui-
rir el compromís que el seu
municipi romangui a l’Asso-
ciació de Municipis per la
Independència (AMI), i de
participar-hi activament, ja
que ha d’esdevenir una eina
important en aquest procés
constituent.

Per aquest motiu, Vilatorta
per la Independència només
donarà suport actiu a totes
aquelles candidatures que
concorrin en les properes
eleccions municipals i que
incloguin en el seu programa
electoral aquests punts en el
seu respectiu programa elec-
toral, perquè és molt impor-
tant que aquestes eleccions
municipals no siguin única-
ment unes simples eleccions
ordinàries. Han de ser el
preàmbul de la gran cita elec-
toral que ens espera el pro-
per 27S. Només així, farem
realitat el nostre gran anhel
d’esdevenir, finalment, un
Estat propi i sobirà.   

Casal d’avis Font Noguera

Taller d’escacs
Aquesta activitat va començar el dia 27 de gener i es fa tots el
dimarts de 6 a 7 de la tarda. Està dirigida per en Lluís Alsina que
es va oferir voluntàriament a fer-la i hi participen 8 persones.
Tindrà una durada de 2 mesos i acabarà el dia 31 de març. Vam
començar aprenent els moviments de cada fitxa i de mica en
mica anem aprenent a fer jugades més específiques. És un joc
molt complet, complexe i divertit que va molt bé per fer treballar
les neurones ja que a més de pensar en quina peça et convé
moure també has de preveure els moviments del teu contrincant.

Taller d’ordinadors
El dia 13 de febrer vam començar aquesta nova activitat. El
propòsit es divulgar el món de l'ordinador entre els socis.  No
es tracta d'un curs pròpiament dit sinó més aviat d’un taller on
tractem els temes que interessen i amb la participació activa de
tots. Ho coordina en Toni Bosch, també soci del casal i que ens
dedica aquest temps de forma voluntària. Durant les sessions
del taller tractarem de familiaritzar-nos amb el navegador i com
utilitzar-lo de manera adequada; el correu, la missatgeria i els
contactes, adjuntar documents, arxiu, ...; com arxivar els docu-
ments i les fotografies; utilitzar un processador de texts i altres
temes en funció dels interessos i els avanços que es facin.

El Casal no disposa d'ordinadors, cadascú ha de portar un
portàtil per poder participar-hi de manera activa, que és la
manera d'aprendre. S'utilitza la connexió wifi del casal.

Es faran 8 o 10 sessions d'una hora i mitja per setmana, amb
possibilitat d'ampliar-ho si hi ha interès.

Aquesta activitat pot tenir continuïtat en el futur sempre que
hi hagi interès entre els socis.
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Aplec de Puig-l’agulla
El proper 6 d’abril (dilluns de Pasqua),  celebrarem el tradicional
Aplec de Puig-l’agulla. El programa previst es el següent:

11,30 Ofici solemne cantat per la coral “Cants i Rialles”
12,00 Audició de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat. 

Tot seguit sorteig d’ous, cava i pernils.
17,00 Audició de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat

Tot seguit sorteig d’ous, cava i pernils.

Vine a Puig-l’agulla, t’esperem !

Publicat el calendari
sardanista 2015 de la
comarca d’Osona
Aquesta es una iniciativa d’una
vintena d’Agrupacions sarda-
nistes d’Osona que posen en
comú els seus programes.

Ja disposem d’aquests
calendaris globals de la comar-
ca d’Osona on figuren totes les
ballades de la nostra població
junt amb la resta de pobles de
la comarca. Els socis de
l’Agrupació Sardanista de St.
Julià el reben gratuïtament
cada any a casa seva junt amb
l’estat de comptes de l’entitat.

Agrupació Sardanista

Aplec Comarcal d’Osona
Enguany l’Aplec comarcal en la seva 8a. edició, es celebrarà a
Sant Pere de Torelló el proper 6 de juliol.
Intervindran les cobles Ciutat de Girona, Jovenívola de Sabadell i
Principal de Llobregat. Com ja es habitual, aquest dia no hi haurà
sardanes en lloc més de la comarca.

Animeu-vos i aneu a Sant Pere de Torelló a gaudir de l’Aplec,
juntament amb molts del companys sardanistes de tot Osona.

En aquest aplec tornarem a tenir l’oportunitat de veure el mag-
nífic estendard que identifica l’Aplec comarcal, fet per iniciativa de
l’Agrupació Sardanista de St. Julià i que passa de poble a poble en
cada edició de l’aplec. L’Anna García del taller de labors de Sant
Julià,  va ser l’encarregada de posar els 90.000 punts que el for-
men amb més de 6 mesos de feina.

Audicions al Pavelló
Les audicions de sardanes al
pavelló els diumenges a la
tarda del mes de març, conti-
nuen aplegant un gran nombre
de balladors, unes 250 perso-
nes de mitjana han assistit a
les audicions programades i
enguany a la darrera, el 15 de
març hem celebrat el concurs
de colles improvisades amb
més de 300 persones.

Hem triat dies que no hi ha
sardanes en lloc més i això ha
fet augmentar la participació,
on hem pogut veure entre 15 i
22 anelles ballant simultània-
ment a la pista. 

L’escut de
l’Agrupació

Sardanista pintat 
per Joan Soler
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Curiositats del món 
de la sardana

SARDANOVA
Sardanova neix de la inquietud musi-
cal en la cerca de nous camps sonors
dins la música popular. Santi Arisa,
empès per aquest neguit innovador, el
mes de juny de 1992 entra en conver-
ses amb la Cobla Montgrins propo-
sant-los fusionar dos estils musicals a
fi d'aconseguir la conjuminació de la
instrumentalització de la Cobla amb un
grup de rock-jazz-fusió.

Del treball conjunt del grup de
Santi Arisa & Lakatans (piano, baix,
guitarra i bateria) i la Cobla Montgrins
en sorgeixen un reguitzell de compo-
sicions pròpies, les quals s'aniran
enregistrant en diferents CD's:
•  Sardanova (1993 PICAP)
•  Punts Lliures (1993 PICAP)
•  Sardanova dance (1993 PICAP)
•  Aires (1995 PICAP)
Les composicions de Santi Arisa es
basen en l'estructura de la sardana
de manera que poden ser ballades
amb la mateixa base, però aportant-
hi innovacions.

Des de la presentació al I Congrés
Sardanista celebrat a Calella el febrer
de 1993, Sardanova agafa gran ressò
arreu de Catalunya i moltes colles sar-
danistes l'acullen i la ballen, de mane-
ra que, per a molts, representa la revi-
talització de la sardana. Tanmateix
aquest fenomen també crea molta
polèmica. Considerant aquest resultat
com a positiu per a la normalització de
la cultura catalana, molts dels seus
detractors comencen a veure-ho amb
bons ulls ja que la cultura popular s'in-
trodueix en molts camps.

La complexitat sonora permet
jugar amb nous moviments i els
punts lliures que utilitzen les colles
sardanistes de tot Catalunya es com-
plementen molt bé amb sardanova.
Santi Arisa i el seu grup han volgut fer
tribut a aquestes colles que fan punts
lliures amb molta imaginació, creant
el tema Punts Lliures (una sardana
rap), en que tots els noms que hi sur-
ten són inventats per les colles. En
aquest treball també hi intervé la
prestigiosa Polifònica de Puig-reig
interpretant diferents temes en diver-
sos estils.

Hola, a tots!
Us vull explicar un secret.... Sabeu que els gegants

també surten a la nit? Jo no ho sabia i em pensava que a la
nit dormien, però es veu que en  Pàmfil i l’Elisenda tenen uns
amics de Sant Vicenç de Torelló, que els agrada molt la
gresca i tot i el fred, el 17 de gener van fer una Cercavila
nocturna! Jo em pensava que faria una mica de por, però
gens ni mica! Els carrers estaven plens de gent, de gegants
i de música, fins i tot ens va passar el fred!

També va ser la primera sortida pel nou geganter, el més
petit de la colla, en Jan, benvingut i moltes felicitats!

Com que ens ho vam passar tan i tan bé i a la darrera
carta vam quedar que us faria saber els dies que els nostres
Gegants anaven de gresca amb els seus amics, doncs aquí
teniu les properes sortides!!
11/04/2015  Olost
25/04/2015  Manlleu
1/05/2015  Vilassar de Dalt
9/05/2015  Ripoll

06/06/2015  Sant Feliu Sasserra
18/07/2015 Tavertet
I la nostra Festa Major el 27 de juliol.

Ja us informaré més endavant de les Activitats que farem
per la Festa Major i de les sortides que vénen després.

Els que també estan carregant piles, són els nostres gra-
llers i timbalers, que cada setmana fan assaig per tenir un
gran repertori. Si us animeu i teniu ganes de tocar la gralla
o el timbal, portar els gegants o acompanyar-los i formar
part de la nostra gran família, ja ho sabeu, tothom és ben-
vingut, només fa falta que us poseu en contacte amb qual-
sevol de nosaltres i tenir moltes ganes de passar-ho bé.

Així també podreu venir a tocar el tambor com jo i fer
xerinola amb els nostres gegants! No us ho perdeu!

Que tingueu una Bona Pasqua i fins aviat!

Colla Gegantera
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Avinguda Montserrat, 31 baixos
Tel. 93 888 81 02

SANT JULIÀ DE VILATORTA

Centre Dental
Sant Julià

SERRALLERIA TORRENTS
torrentsserralleria@hotmail.com
Carrer de la Indústria, 25
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 71 86

OFERTA ESPECIAL
20% DE DESCOMPTE EN
PRÒTESIS AMOBIBLES
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Davant la proximitat de les
festes de Nadal, els dies 20 i
21 de desembre, Terra de
Tupinots va organitzar una
exposició on rebia els seus
visitants amb la taula ben
parada.

Vaixelles, cuberteries i copes
de cristall. Estovalles brodades
i centres plens de flors armonit-
zaven a la perfecció amb els
ornaments nadalencs. Estrelles
de plata i porpra, ciris i cande-
les, grèvols, flors seques i flors
naturals. Boles delicadament
folrades i tota classe de manua-
litats fetes expressament per a
l’ocasió.

En total 9 taules ben guar-
nides per diferents col·labora-
dors amb l’única intenció d’a-
gradar i afalagar els seus co-
mensals amb una mica de la
màgia del Nadal.

Com a complement es
dugué a terme un taller per
aprendre a plegar tovallons de
manera creativa. Una quaren-
tena llarga de partícipants va
aplicar-se en la composició de
flors, ocells i plegats originals
que la Mercè Mir instruïa clara
i pràcticament. Estem com-
pletament convençuts que du-
rant aquestes festes moltes
trobades familiars entorn
d’una taula, lluïen algun d’a-
quests plegats.

I com ja comença a ser una
tradició, es va muntar, amb la
col·laboració de la familia Albó-
Perez, el pessebre darrera l’ab-
sis de l’església per desitjar-vos
un nou any ple de pau.

Propers a l’adveniment de
la primavera, quan els últims
freds de l’hivern ja no espan-
ten el renéixer de la natura, i,
amb un tímid rebrotar es deixa
enrera la nuesa del brancam,
els dies 7 i 8 de març, ens va
semblar escaient portar a cap
una exposició de vestits de
bateig i de comunió antics.

Vestits i vestidets, capes i
capellines. Sedes, piqué, or-
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gandí, punts de creu i ganxet.
Filigranes brodades amb una
subtilesa exquisida. Puntades
i repuntades embastades amb
molta cura i tendresa. Petites
joies d’uns temps ja llunyans i
austers, on l’arribada d’un
nou nat o la seva primera
comunió, eren motius de gran
cel·lebració.

Recordatoris i fotografies.
Rosaris i objectes de regal de
l’època, juntament amb uns
ornaments florals molt bonics i
treballats amb molt de compte,
arrodoniren una exposició que

podriem descriure per la seva
gracilitat i finesa.

Els comentaris emocionats
de molts visitants que con-
templaven els gairabé 40 ves-
tits exposats i cedits desinte-
ressadament per moltes famí-
lies del poble, ens animen a
seguir endavant amb futurs
projectes, on sabem que la
vostra col·laboració està
garantida.                                                                 



ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES
SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT

DE PROJECTES i PROTOTIPUS 
ACABATS EN PINTURA EPOXI

S.A.V. SERRALLERIA i ALUMINI VILARÓ, S.L.
C. Indústria, 11-13 • Pol. Ind. “La Quintana”

- Tel. 93 888 81 78 - Fax 93 888 73 57
08504 Sant Julià de Vilatorta (Barcelona)

www: info@savvilaro.com

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

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

VIC (Osona)

BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA

RESTAURANT de PUIGLAGULLA

C. Pare Manuel Cazador, 1r 2a
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894
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ANUNCIEU-VOS
A

“ENTREM A CADA CASA”

1.400 exemplars

tres números a l’any
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El divendres 6 de març d’enguany  Abaraka Bake va orga-
nitzat la xerrada de la popular monja dominica contempla-
tiva sor Lucía Caram que va presentar el seu últim llibre A
Dios rogando... al Saló Catalunya. Després d’una breu pre-
sentació d’Abaraka Bake i de relacionar el discurs de sor
Lucía amb el que pensem i els ideals que ens guien com a
associació va començar la xerrada.

En un Saló Catalunya ple sor Lucía Caram va fer un dis-
curs mot clar, transparent i directe combinat amb anècdo-
tes que van fer riure els presents. Des de la creença que
l’església s’ha allunyat de les persones pensa que s’ha de
tornar a posar al costat dels més pobres, de la gent més
vulnerable i que més ha patit la crisi econòmica. Va explicar
aspectes personals i la seva trajectòria des de quan va néi-
xer a Tucumán (Argentina ), passant pel convent de Torrent
a València on hi va estar 5 anys com a monja de clausura i
acabant a Manresa on participa en diversos projectes. Al
final de la xerrada el públic li va poder preguntar l’opinió
sobre el papa Francesc, el paper de les dones a l’església
o l’assignatura de religió a l’escola.

Sor Lucía Caram ens va ensenyar a mirar a les persones
sense fer cap discriminació per raons de raça, religió , con-
dició, sexe o orientació i ens va ressaltar l’amor a les per-
sones i compartir el que tenim com el valor més important.
Una gran lliçó, Abaraka Bake.     
http://abarakabake.blogspot.com.es/

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta – Jali abarakabake@gmail.com  

Sor Lucía Caram a Sant Julia: 
una gran lliçó

Preparant la Pasqua
A l’Aplec de Puig-l’agulla del
dilluns de Pasqua, dia 6 d’abril,
cantarem la missa i estrenarem
una o dues sardanes, segons la
disponibilitat del temps abans de
dinar.

Tenim costum de participar
cada any en l’Aplec caramellaire.
Enguany i amb motiu dels 425
anys de les Caramelles el Roser
també serem presents en els
actes de celebració. El diumenge,
12 d’abril, pujarem a l’escenari
del parc de les Set Fonts per
interpretar l’estrena de dues sar-
danes i una caramella que hem
preparat especialment per aques-
ta data tan significativa pel nostre
poble: 
-La flor de les cireres (caramella) -
llletra de Xevi Pona i música de
David Rodríguez-
-La puntaire (sardana) -Lletra de
J. M. Bello i música de Ll. Ba-
dosa-
-La Lluna ens bressa (sardana) -
lletra de Xevi Pona i música de
David Rodríguez-

Activitats de la coral
El nombre de components de la
coral s’ha vist reduït notablement
per motius personals o familiars,
és per això que enguany farem
menys concerts  però mantin-
drem el costum d’estrenar alguna
cançó cada temporada. 

Malgrat les circumstàncies,
volem créixer i es per això que
aprofitem aquest espai de la
revista Vilatorta per convidar-vos
que ens acompanyeu i vingueu a
cantar amb nosaltres en aquest
nou camí que encetem amb molta
il·lusió. Si us agrada la música us
ho passareu  molt bé. Contacteu
amb nosaltres personalment o
per facebook.

Desitgem que aquest temps
de Pasqua us doni felicitat i que
continuï per la resta del any.

Coral 
Cants i Rialles
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Criança i elaboració pròpia
– porc, vedella, xai, cabrit, pollastre, conill…

– embotits, curats i cuits de tot tipus

– preparats càrnics a punt de coure

– plats preparats

– congelats…

PORC NATURAL!
Engreixat a la nostra granja amb

pinso natural i sense antibiòtic

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

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

PINTOR
Aplicació de tot tipus

de productes decoratius

visiteu
www.solapintors.com

659 13 43 29
93 888 71 35

.Cornellas
Treballs de Paleta
Sant Julià de Vilatorta

669 86 57 86 - 93 888 70 50

Avinguda Sant Jordi, 19
Tel. 93 888 76 27

SANT JULIÀ DE VILATORTA

FRANKFURT
SANT JULIÀ



61

en
ti

ta
ts

Ja tenim un any
Des de l’Associació de
Comerciants de Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons ens adre-
cem a tots els veïns de  Sant
Julià de Vilatorta, Vilalleons i
rodalia  per donar-vos les grà-
cies. Gràcies per confiar un
any mes en el comerç del
poble, gràcies per confiar en
el comerç de proximitat.

Fa aproximadament un any
que els comerços del poble ens
hem constituït com a associa-
ció amb el nom d’Associació
Comerciants de Vilatorta i Vila-
lleons. La idea que ens mou és
dinamitzar el comerç del poble,
fer-lo atractiu, competitiu, de
qualitat i sobretot fer-lo pròxim.
Intentarem fer tot el possible
per millorar i que els usuaris,
vosaltres, estigueu satisfets i
contents amb el comerç del
poble.

Durant aquest any hem fet
diverses campanyes i col·la-
boracions. Per Nadal i Sant
Jordi varem fer la campanya
“Compra a Sant Julià i un
premi et pot tocar”, on es van
repartir un total de  20.000
butlletes de les quals, n’hi
havia 2.000 de premiades
que consistien en descomp-
tes i obsequis a tots els co-
merços associats i entre les
butlletes no premiades es van
sortejar 3 magnífics premis.
Donem les gràcies als nens i
nenes de les dues escoles i
llar d’infants del poble per aju-
dar-nos a decorar aparadors i
botigues amb motius nada-
lencs juntament amb els
arbres de Nadal que vam
col·locar a tots els comerços. 

També hem dissenyat un
tríptic que trobareu en aquest
número de la revista  on sur-
ten tots els comerços de l’as-
sociació amb la seva descrip-
ció, horari i localització. 

Des de l’ACVV volem fer una
crida al poble, els que ja ens
coneixeu i els que encara no,
perquè ens doneu  l’oportunitat
d’atendre-us, de servir-vos, de
poder-vos conèixer. Des de
l’ACVV estem disposats a tre-
ballar moltíssim perquè el
comerç del poble continuï
dinàmic i viu i estem oberts a
totes les opinions i crítiques

per millorar, per seguir aquí, al
vostre costat. 

Si us voleu posar en con-
tacte amb nosaltres per donar
la vostra opinió i ajudar-nos a
millorar sapigueu que ho
podeu fer a través del nostre
correu:
acvilatortavilalleons@gmail.co
m o a qualsevol dels nostres
comerços associats.  Un cop
més gràcies per confiar en
nosaltres

Associació Comerciants
Sant Julià de Vilatorta

i Vilalleons

Sorteig de la Campanya de Nadal
El sorteig de la Campanya de Nadal el van realitzar els pat-
ges dels Reis que van actuar com a mans innocents. El ter-
cer premi li va tocar a la Gloria Parés i consistia en un pack
d’experiències a escollir entre més de 1.000 de diferents. El
segon premi va ser per la Laura Farré i consistia en una esta-
da d’una nit en un hotel a escollir amb esmorzar i sopar
inclòs. El primer premi, que consistia en dues nits d’hotel
amb dos esmorzars i un sopar inclòs, va recaure en Xevi
Rocasalvas. 

Durant la campanya es varen repartir moltes butlletes amb
premi. Els afortunats varen poder obtenir descomptes en els
diversos establiments del poble  associats i amb les butlletes
no premiades hi havia la possibilitat de guanyar tres mag-
nífics premis.
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Aquest any hem arrencat l’Escola de Trail Running a la Comarca
d'Osona.

L’escola de Trail Running by Diedre no és únicament el treball
sobre el vessant esportiu sinó utilitzar aquesta activitat concreta
com a base i fil conductor per poder treballar una sèrie d’objectius
paral·lels pensats en un desenvolupament molt més global dels
participants, tant a nivell esportiu i com a nivell personal. 

Des de l’escola es tenen en compte tres àmbits principals, l’es-
portiu, el social, i l’entorn. Amb això s’aconsegueix un format glo-
bal d’activitat que permet, a través de l’esport, treballar conceptes
com la cooperació, el treball en equip, el coneixement i el respec-
te pel medi, les relacions interpersonals, l’auto acceptació,... i
molts més. 

Disposem d’un equip de grans professionals de l’esport amb
una àmplia experiència en formació a joves esportistes que garan-
teix un gran servei.

El nostre punt de partida on comencem a desenvolupar les acti-
vitats, és a l’Escola de Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta. L’horari
del curs 2014-15 és cada dimarts de 17:30h a 19:00h (grup Escola
5–12 anys). I de 17:30h a 19:30h (grup Tecnificació 13–18 anys). De
cara el curs 2015-16 estem ampliant l’oferta a diferents dies de la
setmana en funció de les necessitats dels alumnes.

El pròxim dimarts 24 de març farem unes “portes obertes” on
tots els nens i nenes podran venir a provar les activitats que duem
a terme. 

Tots els participants s’enduran un obsequi!
Durant la Setmana Santa realitzarem un Campus que estarà

adreçat a tots els nens i les nenes que els agradi l'esport i la mun-
tanya, d'entre 4 a 16 anys, dividits en grups diferents (Iniciació,
Perfeccionament i Tecnificació). 
Aquest campus es  realitzarà del dilluns 30 de març al dijous 2 d'a-
bril. De 9:00h a 13:00h.

Durant l’estiu es faran dues colònies de Trail de l’Escola de Trail
Diedre al bressol de Catalunya (Ripoll) i el pirineu de Girona. Ens
allotjarem a la Solana del Ter (hotel***) i disposarem de les ins-
tal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès. La pri-
mera setmana serà del 29 de juny al 4 de juliol. La segona setma-
na serà del 27 de juliol a l’1 d’agost.

T’agrada córrer per
la muntanya?
...a nosaltres ens encanta i ens
ho passem molt bé! 

Si tens ganes de formar part
del nostre grup d’entrenament,
ens trobem cada dissabte a les
8:00h del matí al davant del
pavelló d’esports de Sant Julià
per  fer una bona sortideta per
les Guilleries Vilatortines des-
cobrint i gaudint  els seus mag-
nífics corriols i les fantàstiques
vistes que ens ofereixen totes
les cingleres que hi tenim. 
No importa el sexe ni l’edat,
sols les ganes de gaudir d’a-
quest esport. 

T’esperem a-quest proper
dissabte, anima’t!. 

Descobreix un nou concepte de Trail Running!

Per a més informació 
i inscripcions: 
www.escolatraildiedre.
com /escoladetraildiedre
escola@diedre.cat
649 18 71 48 (Roger)
686 69 46 64 (Marc)

DIEDRE de Vic:
Carrer de Gurb, 40
Tel. 93 881 64 19 

DIEDRE de Girona:
Carrer Joaquim Vayreda, 57
Tel. 972 17 35 00
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El dia 30 de novembre passat les nostres patinadors més
grans, varen participar en la primera fase del III Trofeu la
Plana, celebrat en aquesta ocasió a Santa Eugènia de
Berga. Enhorabona a totes les patinadores ja que ho van
fer molt i molt be!

El 12 de desembre a 2/4 de 7 de la tarda es va fer la
presentació de la nova temporada 2014-2015 del Club.
En aquest acte les patinadores varen fer una petita exhi-
bició als pares, demostrant els coneixements que han
anat adquirint durant aquests anys, així com descobrir la
nova modalitat de xou, introduïda com a novetat aquesta
temporada, representada per les nenes més grans.

Al final de l’exhibició es va donar un obsequi a les pati-
nadores nouvingudes i caramels i llaminadures per totes.

Des del Club volem donar les gràcies a l’Ajuntament
per permetre la realització d’aquest acte i a les famílies
per la seva assistència.

El 21 de desembre les nostres patinadores més jove-
netes, varen ser convidades al Festival de Nadal que anu-
alment celebra el Consell Esportiu d’Osona al Pavelló del
Castell d’en Planes de Vic.

El dia 31 de gener el Club Patí Lloriana ens va convi-
dar al seu Festival. En representació del club van assistir-
hi el grup de les mitjanes, representant el ball “De fulla en
fulla”.

Duran el primer i segon trimestre del 2015 assistirem a
diversos festivals i competicions. Si encara hi sou a
temps us animem a veure’ls:
- 21 de març: Festival Mercat del Ram (Pavelló E. Vic)
- 11 d’abril: Competició Xou CEO
- 25/26 abril: Competició Individual CEO
- 9/10 maig: Final Trofeu La Plana
- 17 maig: Miní Patí Individual

Finalment anunciar-vos que aquesta temporada el
club estrena nova junta. La Junta entrant vol agrair als
membres que surten, la seva dedicació durant tot aquest
temps i dir-los que esperem fer-ho tan bé com ho han
estat fent fins ara.

Club de Patinatge Artístic
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Ciclista Calma

Encetem un altre any i també el
Vilatorta amb la Pasqua. En
aquesta època l’activitat del club
se centra en la gestió de les llicèn-
cies que es fan amb la Federació
Catalana de Ciclisme i en la pre-
paració de la BTT Les Guilleries.

Com ja hem fet els últims dar-
rers anys, la gestió de les llicèn-
cies la fem des de la web del club
de manera que qualsevol aficionat
a la bicicleta que vulgui federar-se
ho pugui fer còmodament, sense
desplaçament i rebent la llicència
per correu. En el moment d’es-
criure aquesta informació en por-
tem cinquanta de gestionades. 

Tornem a repetir que estar
federat té avantatges com  l’asse-
gurança d’assistència mèdica en
cas d’accident i la de responsabi-
litat civil.

La BTT la tenim programada
pel 24 de maig i ja serà la 11a edi-
ció. En Toni Pérez ja té el recorre-
gut enllestit. El recorregut pels
boscos de les Guilleries, no pot
ser per altre lloc, serà interessant
com en les edicions anteriors.
Sembla que aquest any serà
menys dur i més assequible per a
tothom. L’objectiu és arribar a una
participació de 300 ciclistes.

Podeu seguir l’actualitat del
club des de la nostra web
www.cccalma.cat i també en el
facebook: www.facebook.com
/clubciclistacalma
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Josep M. Membrado i Jordi
Vilamala, a bord d’un Ford
Fiesta R5 nou de trinca, es van
imposar amb autoritat en la
18a edició del Ral·li Esprint
Sant Julià, que es va disputar
diumenge, 22 de febrer. Els
acompanyaren al podi el tàn-
dem de l’Escuderia Osona
Carles Llinàs-Kiko Torra, en se-
gona posició, i Climent Domin-
go-Joan Venceslao, en tercera.

Dia assolellat però amb
força vent, i amb molt gent als
trams, ansiosa per seguir una
prova que obria la temporada
de motor a Catalunya. Hi parti-
ciparen 51 equips (43 a la velo-
citat i vuit a la regularitat). Entre
els quals, un total de 20 eren
de l’Escuderia Osona.

El ral·li constava de 88,4 qui-
lòmetres, dels quals 35,2 eren
cronometrats, i dos trams, el coll
de Mansa i l’Enclusa-Romagats.
Els cotxes havien de fer tres
passades a cadascun.

Membrado va guanyar tots
els trams i tancà el ral·li amb un
temps final de 21’04”5. El pilot
d’Olost, en arribar a la meta, es
mostrava exultant amb el seu

nou vehicle, que farà servir
aquesta temporada: “És un
cotxe perfecte. Té una frenada
brutal i un pas de corba molt
bo. Hem gaudit des del primer
minut fins al darrer”.

Més disputades foren les
tres seguënts places, amb tres
equips separats només per 14
segons. El més regular de tots,
malgrat fer una virolla a la
segona passada al Coll de
Mansa i perdre una mica de
temps, ha estat Llinàs, que va
ocupar el segon esglaó del
podi, a 35”2 de Membrado. 

Tot i no aconseguir la victò-
ria, Llinàs es mostrava satisfet:
“Estem molt contents. Per a
nosaltres, el resultat, darrera
d’un Membrado, és com una
victòria”. El ral·li tenia un regust
de comiat, ja que el tàndem de
l’Escuderia Osona, després de
quatre anys i tres títols de terra,
no competirà enguany en el
campionat català, i només cor-
rerà alguna prova esporàdica,
com el Ral·li Osona.
El tercer lloc va ser un frec a
frec entre Climent Domingo i
Albert Orriols, amb Lluís Pujolar

de copilot. Al final, amb molts
bons temps al coll de Mansa,
Domingo va aconseguir pujar al
podi, a 45” del vencedor.
Orriols, que reconegué que
havia fet una mala selecció de
pneumàtics, va quedar a 4”5
de Domingo.

Pel que fa a la resta de pilots
de l’Escuderia Osona, els més
destacats foren Josep Bassas-
Llorenç de Ferrer, Nil Boixeda -
Míriam Arévalo i Ramon Cornet
- Dani Noguer, que es classifi-
caren en 14è, 16è i 17è lloc res-
pectivament.

En la categoria de regulari-
tat, on tots els equips que com-
petien eren de l’Escuderia
Osona, no hi va haver sorpre-
ses i també s’imposaren amb
autoritat Jordi Blancafort i Anna
Blancafort. La segona posició
va ser molt disputada i final-
ment se l’endugué Ferran Mas i
Josep Cabaní, en detriment de
Narcís Marcó i Clàudia Marcó,
que van quedar tercers.
Més informació i totes les clas-
sificacions: http://www.escu-
deriaosona.com/

Escuderia Osona

Josep M. Membrado va guanyar 
amb autoritat el 18è Ral·li Esprint Sant Julià
Carles Llinàs i Climent Domingo l’acompanyen al podi
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sFerran Latorre guardonat amb el Premi Columna
del Centre Excursionista de Catalunya

Nous èxits de Laia Andreu

L’alpinista Ferran Latorre, va ser guardonat el
mes de desembre passat amb el Premi Columna
en l’àmbit esportiu a mans del Centre Excursio-
nista de Catalunya (CEC). Segons l’entitat “pels
seus èxits esportius i per la seva qualitat huma-
na”. Durant l'acte, Latorre que és soci des de
molt jove del CEC, va explicar la seva última
ascensió al K2, la segona muntanya més alta del
món després de l’Everest. 

El Premi Columna en l’àmbit cultural va distin-
gir també un osonenc, el doctor Antoni Pladevall
i Font per la seva trajectòria i la seva contribució
al coneixement de la història i de la cultura de
Catalunya. L’acte es va celebrar a la sala d’actes
del CEC.

La vilalleonenca Laia Andreu va ser la gua-
nyadora en la categoria femenina de la 32a
Mitja Marató de Sitges que es va disputar
l’11 de gener passat. La cursa s’emmarca
en la campanya "Penja't una medalla!", pro-
jecte impulsat per la Diputació de
Barcelona. Andreu va acabar el circuit en 1h
20 min i 35 s, per davant de Leonor Font
que va realitzar-lo amb un temps d' 1h 23
min i 57 s. La Mitja Marató de Sitges forma
part del 9è Challenge de Mitges Maratons
Gran Premi Diputació de Barcelona i va
comptar amb 3.250 corredors.

El 2 de febrer passat Laia Andreu i Just
Sociats van aconseguir la medalla de plata al
Campionat del Món de Raquetes de Neu, en
la modalitat de deu quilòmetres, que es va
celebrar a la ciutat de Quebec. L'or a la
cursa de raquetes se’l van endur dos cana-
dencs: Maxime Leboeuf i Sarah Bergeron-
Larouche. 

Una altra catalana també va pujar al podi,
és la berguedana Rosa Valls. Finalment, la
tercera representant de la selecció catalana,
Sívlia Leal, va ser setena. Aquests resultats
permeteren al combinat de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC)  aconseguir la primera plaça per
equips en categoria femenina i la tercera en
categoria masculina. La prova era un dels
esports d'exhibició que formen part dels
Winter World Master Games 2015, una com-
petició que aplega fins a 40 competicions
d'esports d’hivern en nou dies a la capital de
la nació francòfona del Canadà.

Ja podeu consultar el nou blog del club de pati-
natge on trobareu informació variada sobre els
pròxims esdeveniments, horaris d'aquest curs,
galeria de fotos i molt més!

El Club de Patinatge Artístic de Sant Julià de
Vilatorta, és una entitat esportiva relativament
nova, creada l'any 2011 per un grup de pares i
mares que desitjaven oferir una nova activitat
esportiva al municipi. Al llarg d'aquests anys els
club ha anat creixent cada vegada més, i actu-
alment compte amb una quarantena de patina-
dores.

Consulteu el blog a:  
http://cpasantjuliadevilatorta.blogspot.com.es/

El Club de Patinatge Artístic 
estrena blog



coNEIX la música
La intel·ligència musical a la primera infància
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La música és una eina única per canalitzar la
nostra expressivitat, conèixer-nos interna-
ment, gestionar les emocions, estructurar el
pensament, fomentar la imaginació, potenciar
la creativitat, experimentar bellesa estètica,
comprendre l’expressió artística, captar l’afec-
te personal, potenciar la comunicació, i estrè-
nyer relacions.

La llar és l’escola fonamental de cada nen, i
els pares els professors més importants que
tindran mai. Els pares representen un bon
model per a l’aprenentatge preparatori dels
nens en camps com el llenguatge matern i el
lògicomatemàtic. No és tan freqüent, però,
que puguin ser un bon exemple per a la prepa-
ració de l’aprenentatge musical, sovint perquè
ells mateixos no han estat objecte d’un bon
aprenentatge comprensiu musical de qualitat. 

La importància de l’estimulació musical pri-
merenca rau en el fet que la capacitat per
aprendre música registra el seu punt màxim en
el naixement del bebè: a partir d’aquest
moment, la seva aptitud musical anirà decrei-
xent de manera gradual fins a estabilitzar-se
cap als nou anys d’edat. Només proporcionant
a l’infant un ambient amb prou quantitat i qua-
litat d’estimulació musical variada, es podrà fer
front a aquesta baixada natural de capacitat
d’aprenentatge musical, essent l’etapa dels
zero als trenta-sis mesos, el moment més
transcendent en aquest sentit.

Els estudis científics realitzats pel músic,
pedagog i doctor en investigació educativa
Edwin E. Gordon a finals del segle XX certifi-
quen aquestes afirmacions. Es tracta, doncs,
d’estimular de la millor manera, les cèl·lules que
estan destinades al moment del naixement a
aquesta tasca, ja que si passats els primers
mesos de vida aquestes no són utilitzades a tal

efecte, abandonen la seva funció, deixant un
buit impossible de reconstituir més endavant.

Cada infant s’inicia en el llenguatge verbal
amb una etapa imprescindible d’escolta de
l’ambient familiar que l’envolta. Aquests estí-
muls provoquen primerament respostes auto-
màtiques del bebè, dins el balbuceig universal
de totes les llengües. Més endavant capta el
codi de l’idioma i comença a ser capaç d’ano-
menar paraules a partir de les quals es comen-
ça a comunicar verbalment. Falta molt poc per-
què pugui formar petits sintagmes que li perme-
tran comunicar-se improvisant amb el llenguat-
ge adquirit. Queda més lluny en canvi, el
moment en el qual el nen tindrà la necessitat i la
curiositat d’afegir a tot aquest vocabulari i a tota
aquesta improvisació dialèctica, la pràctica d’in-
terpretació simbòlica de la seva lectura i escrip-
tura. L’ordre d’aprenentatge resultant és, doncs:
escolta, improvisació, lectura i escriptura.

Ningú no pot aprendre a llegir i a escriure
abans d’haver après a parlar; i ningú no aprèn
a parlar sense una base àmplia de vocabulari
escoltat i interioritzat. Amb la música passa
exactament el mateix: els nens aprofitaran al
màxim les seves capacitats d’aprenentatge
musical si quan inicien la instrucció escolar for-
mal compten ja amb un bagatge auditiu i com-
prensiu previ de qualitat. 

Quan els pares decideixen oferir al seu fill un
ambient musical ric i variat, amb una forta càr-
rega afectiva de vincle emocional, amb una
dinàmica de gaudi i de joc; i no només propor-
cionant-li sinó participant-hi activament de
manera compartida, li estan donant un dels
regals més preciosos que li poden fer, i que
acompanyarà al fill al llarg de tota la seva vida.

Eli Pujol Mayans

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i l’AMPA de l’Aula de
Música de Sant Julià de Vilatorta, ofereixen per a les últimes 8
setmanes del període lectiu 2014-15, el curs coNEIX la música,
adreçat a bebès d’entre 0 i 36 mesos amb les seves famílies. 

Calendari: del 29 d’abril al 17 de juny de 2015
Horari: cada dimecres, de 15.10 a 16.10h
Lloc: Llar d’infants municipal Patuleia
Preu del curs: 70€
Més info i inscripcions a través de: coneixlamusica@gmail.com
Docent: Eli Pujol Mayans. Pianista, Pedagoga i Musicoterapeuta.
Professora certificada en Educació Musical Primerenca pel
Gordon Institute of Music Learning (USA).



67

es
p

ai
 e

sc
o

le
s

Hi havia una vegada...
Els contes populars ha estat el

tema del carnestoltes d’aquest
any a la Patuleia. Aquest curs les
mestres hem realitzat un curs
anomenat El conte com a recurs
educatiu, aprofitant els contin-
guts del curs hem treballat dife-
rents contes populars com ara Els
Tres Porquets, La Caputxeta ver-
mella, En Patufet, Les Set cabre-
tes, etc. El Rei Carnestoltes ens
va manar a tots i a totes un segu-
it de penyores durant els 4 pri-
mers dies de la setmana, com
ara; portar un objecte relacionat
amb un conte; la col d’en Patufet,
l’objecte ens va servir com a fil
conductor per explicar el conte
esmentat. Un cop superades
cada una de les penyores amb
molt bona puntuació, vam cele-
brar la festa del confeti amb el Rei
Carnestoltes, vam ballar, cantar i
saltar cada una de les cançons
que sonaven. Ja l’últim dia i com
a cloenda de la setmana de
Carnestoltes cada un dels petits
es van disfressar d’un personatge
referent algun conte popular. A la
tarda els nens i nenes de la clas-
se dels Sols i la Pluja es van afe-
gir a la rua del Bellpuig, fèiem
molt goig! Des de la Llar es va
incentivar a les famílies que fossin
ells mateixos que confecciones-
sin la disfressa amb allò que
podien aprofitar, ja que es va
donar importància que els infants
juntament amb la família elabo-
ressin el seu propi vestit. 

D’aquesta manera els infants
poden vivenciar des de l’inici el
procés del resultat de la disfressa.  

Us recordem, pares i mares,
que s’acosten les preinscripcions.
Si voleu que el vostre fill/a vingui
a la Llar d’Infants Patuleia de cara
el curs vinent 2015-16, aquí teniu
els passos que cal seguir per ins-
criure’l.

Llar d’infants 
Patuleia

Llar d’Infants municipal Patuleia
Calendari de preinscripció. Curs 2015-2016

Fases Dates

Portes obertes 25 d’abril (de 10h a 13h)
Presentació sol·licituds del 4 al 15 de maig
Publicació de barems 26 de maig
Reclamacions del 27 al 29 de maig
Publicació llistes definitives 5 de juny
Període de matriculació del 8 al 12 de juny
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escultor que buscava deixar
passar la llum a través de les
seves escultures. 

Han fet una composició
col·lectiva amb fang o “mossi”,
han creat escultures amb ca-
nyes de colors i han fet una
composició de collage de
camins negres sobre una base
de paper blanc.

Han estat experiències  moti-
vadores, engrescadores, emo-
cionats i innovadores pels alum-
nes que  a través de l’observa-
ció, l’experimentació i l’art han
format part de la seva educació.

Tal i com ens diuen des d’Art
i Escola: 
"La llum és la mirada, la vista. La
llum porta implícita l’ombra, i,
per tant, la càmera fosca, les
ombres xineses, la fotografia, el
cinema. Pot ser joc i relació
entre contraris.

Des de la llum podem treba-
llar la fotografia, l’art, l’arquitec-
tura…”

L’Escola Bellpuig ha volgut col·laborar en la commemoració del
425è aniversari de les Caramelles del Roser. És per això que
amb els nens de l’escola hem dut a terme el Projecte Caramella
que ens ha permès  conèixer la història d’aquesta tradició tan
arrelada al nostre poble. 

Els alumnes de cicle superior han elaborat un treball de recer-
ca sobre els orígens, la indumentària, la música i les persones
importants de les Caramelles de Sant Julià. Posteriorment han
compartit els seus aprenentatges amb la resta de l’escola i han
organitzat una exposició gràcies a la col·laboració de mestres i
famílies.

Volem agrair la visita a la nostra escola de Santi Riera i un
grup caramellaires ja que van culminar el nostre treball amb la
veu de l’experiència i la música més nostra.

El treball de la llum
a l’Escola Bellpuig
Aprofitant que aquest any 2015
ha estat declarat l’any interna-
cional de la llum, la nostra es-
cola ha volgut aprofundir en
aquesta temàtica que ens va
semblar que podia ser tractada
des de molts aspectes.

En primer lloc, els alumnes
d’educació infantil i cicle inicial
han participat en el programa
ART i ESCOLA, un programa
que té com a finalitat promoure
i posar en valor la presència de
l’art a les escoles.

ART i ESCOLA està impul-
sat per ACVIC Centre d’Arts
Contemporànies, el Centre de
Recursos Pedagògics d’Oso-
na, l’Escola d’Art i Superior de
Disseny de Vic, l’Escola d’Arts
Plàstiques de Torelló, La Fa-
rinera Centre d’Arts Visuals de
Vic, Fundació Privada Osona
Formació i Desenvo-lupament i
la Universitat de Vic, i es desen-
volupa conjuntament amb les
escoles d’educació infantil, pri-
mària i secundària que, cada
curs, s’hi adhereixen.

És, per tant, una iniciativa
que estableix una xarxa de
col·laboracions entre diferents
institucions que treballen des
de l’àmbit de l’art i l’educació,
conjuntament amb centres
educatius.

Després d’algunes coordi-
nacions i assessoraments.,
amb l’institució que col.labora
amb nosaltres, “Morir de frío”,
vam decidir aprofitar un espai
de l’escola i convertir-lo en  “El
túnel de la foscor”, on els alum-
nes havien d’anar-hi passant a
les fosques mentre anaven tro-
bant elements de diferents tex-
tures i anaven experimentant
diferents sensacions amb les
mans, els peus, l’oïda.. Una
vegada havien acabat el recor-
regut feien la seva creació plàs-
tica amb diferents materials
que reflectien les sensacions,

les emocions, i les vivències.  
També vam convidar als

nostres companys de Cicle
mitja i Cicle Superior a viure
l’experiència. 
Finalment s’ha creat una obra
artística en un espai de l’escola
amb els diferents treballs de
tots els alumnes . 

El 28 de febrer, aprofitant la
jornada de Portes Obertes, vam
obrir el túnel als pares que hi
van voler passar.

En segon lloc, els nens i
nenes d’Educació Infantil i
Inicial han treballat un taller de
llum i ombres  on han pogut
descobrir quins objectes deixa-
ven passar la llum i quins no,
han observat i resseguit la seva
pròpia ombra i han fet escultu-
res a partir de la projecció d’om-
bres.

Per finalitzar el treball de la
Llum, des de l’ àrea visual i plàs-
tica,  els alumnes d’educació in-
fantil estan treballant “Chillida”,

Escola Bellpuig

L’Escola Bellpuig amb els 425 anys
de les Caramelles del Roser



l’AMPA hem demanat pluja d’i-
dees als pares i properes
col·laboracions per tal de poder
arribar a portar a terme el resul-
tat final de canviar el nostre pati.
El global de les idees proposa-
des s’estudiaran junt amb el
claustre de mestres, per acabar
escollint les millors propostes.
Aviat ens espera una festa de la
primavera plena d’activitats
divertides, i on intentarem fer
alguna jornada de treball per
començar a canviar la cara del
nostre actual pati.

Ànims a tots! Que això
només ha fet que començar!

L’AMPA del Bellpuig es mou.
Intentem anar generant activi-
tats pel bé de la nostra escola i
per tots els seus alumnes.

El 14 de desembre passat,
l’AMPA del Bellpuig junt amb
l’AMPA de la Patuleia, els ge-
ganters de Sant Julià i Vila-
lleons, i l’Associació de comer-
ciants, vàrem organitzar un
matí solidari amb la Marató de
TV3, enguany destinada a les
malalties del cor. Es van fer una
bona colla d’activitats amb un
preu molt solidari: 1€ cadascu-
na. Els diners es bescanviaven
per uns cors vermells, tiquet de
canvi per fer qualsevol de les
activitats proposades. Els nens
podien: penjar un desig al arbre
dels desitjos; pintar-se la cara;
fer una bona garlanda de
Nadal, en el taller de Pakdart;
saltar fins a cansar-se en els
inflables; esmorzar amb una
bona coca i xocolata calenta i
fins i tot quedar embadalits
mirant els trucs de màgia del
Mag Leandre. Es varen recollir
un total de 654€, quantitat que
es va ingressar al compte ban-
cari de la Fundació La Marató.
Així doncs, des del nostre
poble també vàrem portar el
nostre granet de sorra en un
dels actes solidaris més impor-
tants que té lloc cada any. Des
de l’AMPA us donem les grà-
cies a tots aquells que hi vàreu
participar.

Els mesos passen ràpid i a
mitjan febrer, ja ens vàrem tro-
bar amb la celebració del
Carnaval. Els Tupinots ja fa uns
quants anys que van començar
a promoure una petita i diverti-
da rua pel poble. Així que nos-
altres, un any més, ens hi
vàrem afegir.

Enguany, reis, reines, cow-
boys, cuiners, viquings i can-
tants de Grease amenitzaven la
rua. També un munt de disfres-
ses diverses aportaven un
munt de colors a aquesta festa
tan esbojarrada. De nou la nos-

tra AMPA, junt amb la de la llar
d’infants de la Patuleia, vàrem
voler allargar la festa amb una
bona xocolatada, per recarregar
piles després de tanta ballaru-
ga.

Com ja us vàrem comentar,
aquest curs l’AMPA ha comen-
çat un nou projecte: Projecte
Pati. Aquesta fita, de moment,
ha començat recaptant un bon
munt d’idees per canviar el nos-
tre pati. De moment les mestres
de l’escola ja han consultat a
tots els alumnes com voldrien
que fos i què hauria de tenir el
seu espai d’esbarjo; des de

AMPA Bellpuig
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Elaboració de 
l’agenda-21 de 
Sant Julià de Vilatorta

Els alumnes de 3r d’ ESO,
durant bona part del primer
trimestre, dins l’ àrea de C.
Socials  han realitzat un treball
col.lectiu d’ anàlisi de la reali-
tat mediambiental de la nostra
població. 

En concret, han re-dactat
un informe amb les ne-cessi-
tats que han pogut constatar
després d’una tasca prèvia d’
obtenció d’ informació mitjan-
çant diverses fonts: hem fet
entrevistes al Regidor de Medi
Ambient i als professionals de
diversos establiments comer-
cials; han processat els resul-
tats d’una enquesta elaborada
a partir d’una mostra de 150
persones del poble; i també
han realitzat estudis de camp,
a més de documentar-se con-
venientment abans. A més, en
aquest document hi figuren
propostes de bones pràcti-
ques en diferents àmbits d’
actuació: Gestió de residus,
estalvi i eficiència energètica;
aprofitament i usos de l’aigua,
mobilitat, ús de paper reciclat,
conscienciació...

La finalitat de tot plegat és
fer viure de manera pràctica la
sostenibilitat: Pensar global-
ment, actuar localment. Ente-
nem que no és suficient el co-
neixement dels problemes que
ens afecten en el dia a dia, sinó
som capaços d’ interactuar-hi i
de comprometre’ns en la seva
solució. A la vegada, una de les
aportacions més importants
haurà estat a nivell metodolò-
gic, tant per haver experimentat
directament l’obtenció i proces-
sament de la informació, com
pel treball en equip, de manera
pautada, i amb el repte de refle-
xionar i proposar solucions pos-
sibles a problemes reals.

Col·legi El Roser

Gràcies des d’aquí a l’Ajun-
tament i a totes aquelles per-
sones que  ens han obert les
portes. 

El carnestoltes
El  Rei Carnestoltes és aquell
personatge fictici que presi-
deix totes les activitats del
cicle festiu de Carnaval i que
tant pel caràcter com per la

indumentària, representa la
disbauxa que caracteritza
aquesta festa. 

La setmana del  9 al 13 de
febrer, a l’escola els nens de
P2, P3, P4, P5,1r i 2n d’E.
Primària  van celebrar-ho. Al
llarg d’ aquesta setmana, cada
dia, van elaborar a l’aula  dife-
rents peces sota la consigna
del Rei Carnestoltes que els



acompanyava cada tarda amb
una dansa. El dilluns un nas de
pallasso; el dimarts una coro-
na d’indi; el dimecres una
màscara, el dijous un foulard
per anar d’ excursió i el diven-
dres, l’últim dia, va presidir la
cercavila dels alumnes al
camp de futbol. on també s’hi
van afegir els més petits de
l’escola, els alumnes de la llar
d’infants. Tots van venir molt
ben disfressats des de casa, i
després de voltar i voltar, van
anar al gimnàs i per grups van
fer una desfilada d’acord el
tipus de disfressa que porta-
ven. Van acabar la diada amb
el gran ball de Carnestoltes. 

Gràcies pares per la vostra
col.laboració i gràcies mestres
per tota la organització! ha es-
tat  per tots  molt engrescador
i s’ ho han passat molt bé.

El Rei Carnestoltes repre-
senta el final del període de
Carnaval i l’inici de la Qua-
resma, 7 setmanes presidides
per l’ austeritat  i l’abstinència. 

Adéu Rei Carnestoltes, fins
l’any que ve. 

De l’hort a la cuina
Aquest curs escolar un grup
d’alumnes , de 3r i 4t d’ ESO ,
porten a terme un programa
acadèmic adaptat que té com
a eix central l’hort (aprofitant
l’entorn de l’escola)  i les sorti-
des professionals (oficis, dife-
rents tipus de feines ...) 

S’intenta dins, d’un marc
pràctic, que els alumnes ad-
quireixin hàbits de treball indi-
viduals i en equip, augmentin
l’autoestima i l’autoconeixe-
ment, aprenguin a ser empà-
tics, millorin les habilitats co-
municatives i les relacions in-
terpersonals i sobretot gaudei-
xin aprenent.

Dins l’escola, col.laboren i
treballen de manera pràctica a
secretaria, al menjador, aju-
dant a les professores, nens i
nenes de la Llar d’Infants... per
tal d’ entendre i viure de prop
la sociabilitat, organització,

responsabilitat que són tan
necessaris  per endinsar-se en
el món laboral.
I per descobrir les múltiples
varietats d’hortalisses que cul-
tivaven els nostres avis i que
avui encara perduren , els hem
animat a cuinar i a elaborar un
seguit de receptes senzilles
amb productes de l’ hort. 

A banda de conèixer les

hortalisses, aprenen a planifi-
car, cuinar,  netejar...  s’ho pas-
sen bé. A partir d’alls, alls por-
ros, patata, bròquil... productes
que podrem collir cap el mes
de juny, han elaborat maione-
sa,  allioli, vichyssoise, paté de
bròquil, amanida d’alvocat i un
cop acabades n’han fet tastets
i se n’ han llepat els dits! és una
experiència molt enriquidora.
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El Col·legi El Roser i les Caramelles
Dies abans de Pasqua, els tutors dels diferents cicles
explicaran als alumnes la història de les Caramelles del
Roser acompanyada d'il·lustracions.

Les caramelles seran el tema central dels contes, les
auques, les corrandes i les poesies en la diada de Sant Jordi.
A la tarda, ens agradaria que en la celebració dels Jocs
Florals ens acompanyés una representació dels caramel-
laires del Roser i ens interpretessin alguna de les seves
cançons.

Per altra banda la presentació del Col·legi el Roser a la
Fira del Tupí girarà entorn a objectes i símbols referents a les
Caramelles. 
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

HORARI:
Dilluns de 16.30 a 20.00 

De dimarts a divendres de 9.30 a 12.00 
i de 16.30 a 20:00 

Dissabte 10.00 a 13.00 i de 16.30 a 20.00

Carrer de l’Albereda núm 8

LLAMINADURES
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La reunió
Rera els vidres mig enllorats
veu el moviment dins el vestí-
bul de l’hotel. Desde la vorera
del davant reconeix alguna
cara de les que es mouen per
dins, en Martínez sempre amb
el got a la mà, en Carles
Puigamunt director general i la
seva secretària la Sole que
alguns diuen que és alguna
cosa més que una simple
secretària. És el moment del
descans i acaben de sortir de
la sala de reunions on cada
primer dijous de mes es
reuneixen amb els socis àrabs
per posar damunt la taula els
comptes de la societat i dis-
cutir les noves inversions.
Coneix molt bé aquestes
reunions ja que n’ha format
part durant una bona tempo-
rada. Després d’aquest des-
cans en el que es serveix un
petit refrigeri tornaran a la sala
i dues o tres hores després,
tocant ja a la mitja nit un bon
sopar de marisc regat amb els
millor vins. Tots disposen
d’una habitació a l’hotel fins i
tot qui viu a la mateixa ciutat. 

Mentre s’ho mira pensa en
els que fins fa poc eren els
seus companys de feina, bé
companys per dir alguna cosa
perquè darrere els somriures
hi ha l’instint assassí per
aconseguir la millor posició
malgrat que sigui a costa
d’ensorrar a qui està fent una
copa amb tu en aquell
moment, res no importa, hi ha
massa diners en joc cada dia,
cada minut, cada segon. Tot
corre com el temps i les deci-
sions es prenen de pressa,
sempre tot de pressa. Mira,
ara surt en Bonet a fumar, a
aquest li queden quatre dies,
quan ell encara hi era ja li
tenien el dit ficat a l’ull, potser
aquesta és la seva darrera
reunió, bé això no se sap mai
fins que no ets a la següent,
llavors és quan saps de debò
que aquella no era la darrera.

En Bonet fuma sol a fora, o
tothom a deixat de fumar o
està sol i estar sol en aquest
mon és mal senyal, segura-
ment mentre ell és a fora a
dins l’estan devorant, potser
ell ho sap i per això ha sortit
perquè l’esquarterin d’una
vegada o si ho ignora de
moment és feliç. El què és
segur és que quan entri tot-
hom somriurà “què, ja has fet
el cigarret?“ “això de fumar et
matarà“ i un munt més de
tòpics per emmascarar la fal-
sedat de les seves cares. 

Quan veu que tothom
abandona el vestíbul per tor-
nar a la reunió es planteja una
retirada, ja en té prou d’obser-
var aquell món que fins fa poc
era el seu i d’on ha sortit per
la porta del darrera. Refà les
passes, ho té lluny i no té
cotxe, abans en tenia un de

guapo pensa mentre va cami-
nant avinguda avall, fa fresca i
s’afanya una mica per entrar
en calor, ha estat massa esto-
na parat a la cantonada i ha
agafat fred. 

Dos carrers més i a la dreta
al fons del carreró, arriba una
mica esbufegant per haver
accelerat massa el pas es
para davant d’una tanca
metàl·lica l’aparta i entra, a
l’esquerra té una espelma que
encén i il·lumina el cau.
Aquesta obra aturada per la
crisi i li permet dormir sota
aixoplug, tot té la seva part
bona si hi treballessin s’hauria
de llevar massa d’hora.
S’estira damunt uns cartrons i
es fica dins de l’esparrecat
sac de dormir bufa l’espelma i
tanca els ulls esperant l’ende-
mà.

Jordi Campos i Curbí

Els sons del silenci
presents al meu voltant, 
guardant el temps reclòs 
al cau del pensament.
L’aire que xiula, 
impacient,
que brama nerviós
a l’espera d’un cos que no mor,
xiuxiueja acuradament
vigilant el son d’un nadó,
mantenint, amb quietud,
el dol de la mort.
Ocells que piulen,
converses inacabables
de pardals inquiets.
Cançons d’amor 
llençades al vent impacient,
reclams d’amor, tafaneries.
Els sons del silenci
presents al meu voltant, 
inabastable solitud
del pensament reclòs.

Joan Anton Mencos

No s’escolten, no s’entenen,
tan sols se senten,
arribant al goig i al dolor.
Portant la passió i l’enyor
al núvol fugaç,
fonedís al blau intens.
Remor de cotxes circulant
per aquell camí que un dia
vaig trepitjar.
Brunzit constant,
com d’un rusc d’abelles
al sol brillant,
porta la por d’acompanyant.
Converses sentides, violades,
al pati posterior vessades,
acumulant paraules, 
vides, dolors i passions.
Converses secretes de l’ocell
que canta a l’aire 
que venta els arbres.
Converses intenses,
d’homes i dones,
a recer dels patis closos.
Pacient, el núvol segueix,
solitari, en el blau intens.

Joan Anton Mencos
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9

Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA 

Jordi Fiter Vila

e.mail: fitplac@hotmail.com
Tel. 677 90 06 21

SANT JULIÀ DE VILATORTA

PERE MORERA
Pintura decorativa
Pintura industrial

Façanes
Lacats

Vernissos

Taller: C. Indústria, 24

Polígon Industrial La Quintana

08504 Sant Julià de Vilatorta

Domicili: C. de la Mercè, 47

08504 Sant Julià de Vilatorta

Telèfon 93 888 76 58

moreramir@yahoo.es

LA BOTIGA NOVA
premsa, fotocòpies, 

plastificacions i enquadernacions,
merceria, moda i complements

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

MUNTATGES PLADUR, SOSTRES i PARETS,
FALSOS SOSTRES, PARQUETS FLOTANTS,

AÏLLAMENTS TÈRMICS i ACÚSTICS, TALLAFOCS,
PERSIANES, MOSQUITERES i TOLDOS...
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APLEC DE
SANT PONÇ

DILLUNS, 11 DE MAIG
a 2/4 de 10 del matí

Benedicció
del terme

Missa en honor
al Sant

Cant dels Goigs
de Sant Ponç

Repartiment del pa

32a CAMINADA
POPULAR DE

LES GUILLERIES
17 DE MAIG DE 2015
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Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15
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Jeroglífic
Cant de sallutació Pasqual típicament
vilatortí...

Sudokus

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6 per
a iniciats

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Carme Forcadell (Forca-dell)

HORITZONTALS: 1.- Naturalesa de les properes
eleccions del 27S. 2.- Surt de la gallina.
Aconseguits. Gos. 3.- Barcelona. Dona errant.
Planta que ve de Brussel·les. 4.- Pèl de les ovelles.
Preposició llatina. Val molts diners. Serp. 5.-
Alumini. Venerem. Arma blanca entre l’espasa i el
punyal. 6.- Moviment repetit i voluntari. Iridi.
Componc música. 7.- Marca bruta. Nitrogen. Riu
que neix a Ulldeter. Sant anglès abreujat. 8.-
Primera vocal. Holanda. Darrer àpat del dia. Agent
immobiliari. 9.- Més petit que la rata. Qui enganya
a la seva parella. 10.- No es gasta ni un duro. Cant
de salutació pasqual típicament vilatortí.      

VERTICALS: 1.- Llogarret. En aquest moment. 2.-
Matrícula de Lugo. Catre. Codi de línia aèria
colombiana. 3.- Espanya. Electrònic Arts.
Cantusseja. 4.- Barcelona abreujada. Element quí-
mic que es posa a les piscines. 5.- Llança raigs de
llums. 50 romans. 6.- Senyora. Element preciós.
Literal llatí. 7.- Esmentar. Negació. Preposició. 8.-
En el mateix lloc llatí. Nombre de cops que es
necessita per completar un forat en golf. 9.-
Tic....Alterada. 10.- Agressió. Mescla d’aigua i sals
que ens injecten als hospitals. 11.- Una rosa sense
vocals. Escaure. Article francès. 12.- Un romà.
Bancarrota. Mig atleta. 13.- Ressonància. Estil
musical religiós propi de la comunitat negra. 14.-
Música de ball llatinoamericana. Llença.

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa i Desulé

Encreuat



Butlleta de participació 
“Què saps de les Caramelles del Rector?”
Respostes:  
1. ……..………...........................…………………………………………………..............................................…

2. ………..……………….………….................................………………………..............................................…

3. ………..……………….………….................................………………………..............................................…

Dades del concursant: 
Nom i cognoms …………………………………………………......................................…….......…

Edat……………… Telèfon ………………………………….......................................………….......……

e-mail  ………………………………………..…….........…………….......................................……….......… 

* Eviteu retallar la revista fotocopiant aquesta butlleta o apuntar les
dades en un full apart

Solucions del número passat 
“Què saps de la Misa del Gall?”

1. Totes són en llatí excepte el Kírie que és en grec
(s’han acceptat totes les respostes que només deien llatí)

2. Ramon Victori

3. L’Avi Sala o el Vell Sala

El guanyador va ser Joan Colomer. Felicitats!

Concurs: Què saps 
de les Caramelles del Rector?

1. Com es deia el mossèn que les va promoure?

2. Quina era la indumentària típica d’aquest grup de caramelles?

3. A més de cantar també feien una dansa molt caracteristica, quina?

Entre tots els encertants se sortejarà una
Mona de Pasqua

per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de l'Ajun-
tament fins a les 12 del migdia del dijous dia 2 d’abril. 

A Sant Julià de Vilatorta, a més de les Caramelles del
Roser, també hi ha hagut altres grups de caramelles.
Entre els anys 60 i 70 del segle passat hi havia les popu-
larment conegudes “Caramelles del Rector”, integrades
per nois i noies joves.

Vilatortins
en xarxa @
Cristina Vila Fiter @xixina86
5 gener 
La #seguretatsocial és estupenda.
Tenir hora a les 9 i que el metge
encara no hagi ni arribat. Després
m'atendran amb aquella alegria...

Joan C. Rodríguez
@joancrodriguez
11 gener 
Tan bé que ens ho hem passat amb
"Els Bojos del Bisturí"! Avui s'acaba.
#tristesa #plor #nervisabansdesorti-
raescena

Bruna @fvbruna 
12 gener 
N'estem farts de tantes condicions
#volemeleccionsja!

Francesc Hervias
@FrancescHervias
12 gener 
Què més vol MHP Mas? Trobo
injust les condicions imposades a
ERC però... #AcordiEleccionsJA

Judit TJ @Judittort 
22 gener 
Això és insostenible! Espanyol i
salut no són compatibles! #rcde

Santi Vila @SantiVila 
3 febrer 
Licitat nou accés Eix Transversal a
Sant Julià de Vilatorta. Resolem una
vella reivindicació. Obres abans de
l'estiu!

EL 9 NOU @el9nou
6 febrer 
Segon premi de la Loteria dels
dijous a Sant Julià #osona #infolocal

Valen @valenvmm 
19 febrer 
#impostsocietats una manera de
carregar-se tot el teixit associatiu i
voluntari del país. #vergonyós #ane-
uacagar
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VilatortaVilatorta
• Dia 3 d’abril: 

Divendres Sant. Processó del Mont-i-calvari
• Dia 5 d’abril:

Diumenge de Pasqua. Caramelles del Roser
• Dia 6 d’abril: 

Dilluns de Pasqua. Aplec de Puig-l’agulla
• Dia 10 d’abril:

Concert amb la Troba Kung-fu
• Dia 11 d’abril:

Conferència d’Antoni Dalmau
• Dia 12 d’abril: 

Diada de celebració dels 425 anys de les 
Caramelles del Roser

• Dia 12 d’abril:
Ous de Pasqua de l’AMPA Patuleia 

• Dia 20 d’abril:
Campionat d’escacs del Casal dels avis

• Dia 23 d’abril:
Diada de Sant Jordi:
Actes festius al poble i al Casal dels avis
Jocs Florals a l’escola Bellpuig
Festa primavera i Jocs Florals al col·legi El Roser

• Dia 25 d’abril: 
Final del Raid dels Ausetans

• Dies 25 i 26 d’abril:
Jardí de primavera –Terra de Tupinots-

• Dia 1 de maig: 
Trobada dels 5 casals

• Dia 3 de maig:
Copa Osona de Bicitrial

• Dia 8 de maig:
Certàmen de lectura al col·legi El Roser

• Dia 10 de maig
Fontada

• Dia 11 de maig 
Aplec de Sant Ponç

• Dia 17 de maig
Festa del soci del Casal dels Avis
XXXII Caminada Popular de les Guilleries

• Dia 24 de maig
Eleccions municipals
BTT Guilleries del CCCalma

• Dia 25 de maig
Festa local

• Dies 30 i 31 de maig:
VII Fira del Tupí
XXIV Concurs de pintura ràpida

Agenda de primavera
Actes principals
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EN AQUEST NÚMERO
HI TROBAREU:

Les obres de l’accés a l’Eix començaran abans de l’estiu

Les Caramelles del Roser declarades 
Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional

Commemoració dels 425 anys de les Caramelles del Roser

S’instal·laran desfibril·ladors externs d’ús públic

El pavelló municipal comptarà amb una caldera de biomassa

l’Ajuntament adquireix la col·lecció de terrissa de Josep Masó

La Federació de Cors de Clavé fa l’Assemblea general a Sant Julià

Els segells històrics del municipi

Entrevista a Joan Bosch

Tres dibuixos de Sant Julià del segle XIX




