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Editorial
Una marca pel nostre poble
En un temps en què impera la imatge i el disseny, un poble no ha
de renunciar a la modernitat. I a vegades això simplement significa
voler buscar un dibuix on identificar-se, un disseny que, amb qua-
tre línies, digui ben alt d’on ve i cap a on va.

Aquest és l’objectiu de la nova marca de Sant Julià i de
Vilalleons. Una nova marca que es presenta públicament amb
aquestes línies, en aquest número de la revista Vilatorta.

La nova marca vol captar l’essència del nostre poble. I la vol
resumir en un dibuix. Només el temps dirà si aquest objectiu s’ha
aconseguit.

Així, d’entrada, us podem dir que busca simplicitat i elegància.
També persegueix distingir-se del comú. La tipografia no us recorda
a les lletres de baix les fonts? I el dibuix... unes gotes d’aigua que
potser són responsables de la frondositat de la nostra contrada. I és
que set és un nombre arrelat a la nostra cultura, i que a Sant Julià
també pren una significació especial, al parc de les Set Fonts...

Però anem més enllà: aquestes set gotes són frondositat, són
natura. Potser hi podem veure una flor, com tantes en veurem pels
camps de Vilalleons aquesta primavera. I, si ens hi fixem, la disposi-
ció d’aquestes gotes no és a l’atzar. Les unes i les altres encaixen,
com els carreus dels nostres monuments, o els elements de l’arqui-
tectura desbordant que tenim al nostre municipi. Un encaix com l’ar-
quitectura inspirada en la natura, com pot ser el modernisme, o amb
una disposició més reglada, com pot ser el noucentisme. Per tant el
rombe de la marca també significa patrimoni, una forma que podem
contemplar en una altra obra de Miquel Pallàs: el Casal Núria.

L’eslògan “Destí del bon gust” també juga amb aquest múltiple
significat. Bon gust és el que s’ofereix al paladar amb la tan varia-
da oferta gastronòmica que tenim al municipi. I és el que es con-
templa passejant pels nostres carrers. I bon gust el té, segur, qui ve
a passejar pel nostre poble.

Tot això vol dir aquesta nova marca. Però potser no us diu res.
Contra gustos no hi ha res escrit.

Ara bé: aquesta no és una marca d’Ajuntament, ni una simple
marca de turisme. Vol ser una marca de poble. Que quan es vegi
faci pensar a tothom en el nostre municipi. Utilitzeu-la lliurement per
identificar qualsevol element que parli de Sant Julià o de Vilalleons.
Us la podeu descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament, a
www.vilatorta.cat. També s’hi adjunta un manual sobre com usar-la.

La nova marca ha estat elaborada per la dissenyadora Laia
Casadevall, de l’empresa Iserveis, en el marc de la nova web turís-
tica que s’estrenarà properament. La seva subliminal estrena fou en
el cartell que anunciava l’acte de presentació del llibre “La veu del
pedrenyal” a Vilalleons.
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Un dels temes pendents en la
simbologia del nostre poble
és la regularització de l’escut
municipal. L’escut que actual-
ment utilitza l’Ajuntament,
emprat des de l’any 1946, no
respecta les normes de l’he-
ràldica i no està regularitzat
d’acord amb la legislació
vigent. Aquesta manca d’ade-
quació és deguda a les defi-
ciències de forma, de timbre i
d’esmalts.

De fet l’any 1995, per una
sol·licitud prèvia de l’Ajun-
tament, la Direcció General
d’Administració Local ja va
trametre una proposta elabo-
rada per Armand de Fluvià,
assessor d’Heràldica i Gene-
alogia de Catalunya, sobre
l’escut heràldic de l’Ajunta-
ment del municipi de Sant
Julià de Vilatorta. Aquest
especialista suggeria llavors
un escut caironat d’or, una
olla de sable acostada de dos
lleons de sinople afrontats.
Per timbre una corona mural
de poble. Una proposta bas-
tant trencadora amb la línia
que ha seguit al llarg dels
anys el nostre escut munici-
pal, ja que substituïa la
domus de l’escut per una olla.

Dinou anys després i amb
la intenció de normalitzar
aquesta situació, el dia 4 de
març passat l’alcalde Joan
Carles Rodríguez i el regidor
de cultura Lluís Vilalta concer-
ten una entrevista amb el
senyor Armand de Fluvià, en

Iniciats els tràmits per a la regularització
heràldica de l’escut i la bandera del municipi

la qual es contemplen diver-
ses opcions a la proposta que
ell mateix va fer l’any 1995. La
primera observació de l’espe-
cialista és que el dibuix de
l’escut actual no és un castell,
com pensava la delegació de
l’Ajuntament. És una domus,
casa senyorial, com és una
domus la derruïda fortalesa
de Bellpuig. Quelcom que
segur que no és fruit de la
casualitat. Qui va adoptar el
dibuix d’una fortalesa a l’es-
cut l’any 1939 ja en sabia,
d’heràldica.

En arribar a la conclusió

que els elements que confor-
men l’escut actual de l’Ajun-
tament -domus i lleons- repre-
senten la domus de Bellpuig i
la fusió del poble de Vilalleons,
l’any 1946, és el mateix
Armand de Fluvià qui sugge-
reix que el nou escut sigui una
adaptació d’aquests mateixos
elements a la normativa. Quel-
com en què han estat d’acord
oposició i govern del nostre
Ajuntament. 

Prova d’això és que el Ple
del 27 de març passat va
aprovar, per unanimitat, iniciar
l’expedient d’adopció de l’es-
cut heràldic i de la bandera del
municipi de Sant Julià de
Vilatorta i sol·licitar a la Direc-
ció General d’Administració
Local l’assistència tècnica. Es
suggerí que l’escut sigui cairo-
nat d’atzur, una domus d’or i
oberta, acostada de dos lle-
ons reguardants d’argent i que
per timbre porti una corona
mural de poble. També es
suggereix que la bandera del
municipi sigui apaïsada, de
proporcions dos d’alt per tres
de llarg, blau elèctric, i al cen-
tre la domus d’or oberta acos-
tada dels dos lleons reguar-
dants d’argent que es propo-
sen per l’escut.

Aquesta proposta resta a
l’espera de resposta per part
de la Direcció general, i al llarg
de tota la seva tramitació està
oberta als suggeriments que hi
puguin fer les entitats i els ciu-
tadans del nostre municipi.

Simulació gràfica de com
podria ser el nou escut de
l’Ajuntament, d’acord amb
els suggeriments que s’han
fet arribar a la Generalitat
de Catalunya

Campanya pel mobiliari urbà
Saps que arreglar un fanal trencat costa com
a mínim 500€? I ho hem de pagar entre tots.

Si ets conductor i, sense voler, has xafat
mobiliari urbà, comunica-ho a l’Ajuntament!
Ens encarregarem de totes les gestions per-
què la teva companyia d’asseguràncess es

faci càrrec del desperfecte.
I si has vist algú que ha causat desperfec-

tes, assegura’t que ho ha comunicat a
l’Ajuntament. Truca als vigilants municipals.
No carreguem a tothom el que només

ha espatllat un.
Servei de vigilància municipal:
Telèfon 93 812 27 60 
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L’Ajuntament estrena nova web

Instal·lat un nou servidor a l’Ajuntament
Des del passat mes de gener
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta compta amb un nou
servidor informàtic. Aquest
aparell dóna servei a les ofici-
nes de l’Ajuntament, i ha de
servir per emmagatzemar amb
màxima seguretat tots els
documents digitals que genera
l’activitat del consistori. El nou
servidor té 6 discs durs de 2

En el marc de renovació tècno-
lògica que està duent a terme
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, el mes passat es va
estrenar la nova  web i el nou
butlletí Info-vilatorta.cat, inte-
grat en el mateix web. Es tracta
d'una web més modern, més
participatiu i més actual, que
permet fer més tràmits virtuals
amb l’Ajuntament, que organit-
za millor la informació que
l’Ajuntament ofereix als veïns i
que ofereix tota la informació
d'actualitat del nostre municipi.

La nova web, que l'Ajun-
tament de Sant Julià de Vila-

torta va començar a dissenyar
el març de 2013, ha estat
creat gràcies a la Diputació de
Barcelona, que n'ha encoma-
nat la programació a l'empre-
sa Sistemes i Xarxes Inf.
Calidae, S.L. Presenta algunes
funcionalitats interessants: el
disseny és més agradable,
incorpora vídeos i fotografies,
i els elements poden ser com-
partits a les xarxes 2.0, com
Twitter o Facebook. A més
podeu jugar al Vilatorta pam a
pam, consultar els actes d'a-
genda o conèixer quina és
l'organització municipal.

terabytes que treballen en
paral·lel i això permet un
emmagatzematge d’alta segu-
retat de les dades. A banda
d’aquest servidor s’ha ins-
tal·lat un altre microservidor en
una altra ubicació que replica
les dades del servidor princi-
pal. Aquest maquinari ha supo-
sat una despesa de 12.361,15
euros i ha comptat amb una

subvenció de la Generalitat de
Catalunya de 5.108 euros.
Aquesta inversió era impres-
cindible per les moltes hores
de recuperació que hagués
suposat la caiguda del servidor
actual, que ja estava obsolet. A
més ha de permetre estalviar
costos de maquinari, ja que el
nou servidor permet la ins-
tal·lació de màquines virtuals.

La nova web es va estrenar
el dilluns 10 de març passat i
diverses seccions poden estar
incompletes o que hi manqui
informació, quelcom que l’A-
juntament anirà resolent les
properes setmanes. El que es
pretén és que amb la nova
web l’Ajuntament obri una
finestra a cada casa de la
població, per apropar la insti-
tució al poble. Si voleu fer
suggeriments i aportacions
sobre la nova web, utilitzeu el
formulari de contacte que hi
trobareu. Segur que seran
estimulants.
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El dijous 20 de març passat, l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta va presentar als comerciants del municipi la
implantació d’una zona d’estacionament limitat gratuït
(zona blava) amb l’estacionament limitat a una hora i
mitja, amb senyalització horària dins el cotxe.
L’estacionament al centre del poble continuarà sent
gratuït, però en determinades hores el cotxe només
podrà estar 90 minuts aparcat al mateix lloc. També
s’ha arribat a un acord amb els propietaris del solar que
hi ha a la cantonada de l’avinguda de Jaume Balems
amb el carrer Marquesos de Vilallonga, per establir-hi
un aparcament obert i gratuït.

Els objectius d’aquest pla de mobilitat volen afavorir
el comerç local: posar a disposició dels usuaris del cen-
tre del poble més aparcaments lliures en horari comer-
cial; regularitzar l’estacionament incontrolat i no per-
mès, especialment de la zona comercial de l’avinguda
Nostra Senyora de Montserrat; i millorar al mateix
temps les zones de càrrega i descàrrega. D’aquestes
zones se’n senyalitzaran de noves i s’habilitarà un apar-
cament de minusvàlids al carrer de Núria, davant de
Can Sunyer. El servei de vigilància municipal serà l’en-
carregat de controlar el compliment de l’ordenança de
circulació en totes aquestes zones.

Els carrers on s’implantarà la zona blava són: carrer
de Núria, carrer de l’Església, carrer de Puig-l’agulla,
carrer del Centre -entre el carrer Coll de Romegats i l’a-
vinguda Nostra Senyora de Montserrat-, carrer dels
Marquesos de Vilallonga -entre el carrer de Núria i l’a-
vinguda de Jaume Balmes- i carrer del compositor
Ramon Victori.

És previst poder implantar la nova zona blava a mit-
jans del mes de maig. No es posaran infraccions en el
primer mes d'implantació de la mesura. Properament
tindrà lloc una xerrada amb els veïns del centre del
poble per explicar aquest Pla de mobilitat, que ja es pot
consultar a la nova web de l'Ajuntament.

El dia 5 de febrer, al Consell Comarcal
d’Osona, el diputat de turisme de la
Diputació de Barcelona Ramon Riera i
Francesc Vila, gerent dels serveis de
turisme, van presentar els informes
EDDETUR que donen a conèixer els
resultats de les enquestes realitzades
a diferents punts estratègics de la
comarca i que proporcionen informa-
ció del perfil dels turistes i visitants a
Osona. També es va fer l’entrega de
diplomes del Sistema Integral de
Qualitat Turística en Destinacions
(SICTED) a les empreses distingides
el 2013 entre les quals destaca el
Centre d’informació de l’Espai Natural
Guilleries Savassona, ubicat al parc
les Set Fonts, guardonat per sisena
vegada consecutiva. La implantació
del SICTED proporciona una sèrie de
beneficis pels turistes que visiten el
nostre municipi com és l’increment de
la satisfacció dels serveis consumits,
l’augment de la percepció de la fiabi-
litat i seguretat  de l’oferta i una millo-
ra de la identificació i reconeixement
de la nostra destinació que ofereix al
visitant un nivell de serveis adequat a
les seves expectatives. Entre les
autoritats assitents hi havia el regidor
de Turisme i Promoció Econòmica,
Josep Company, acompanyat de
Roser Godayol, tècnica de turisme del
nostre Ajuntament.

Pla de mobilitat 
d’estacionaments 
del centre urbà

El Centre 
d’informació
rep un any més 
el diploma de 
qualitat SICTED
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L'onzena sessió plenària del
2013 de l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta, celebrada el
18 de desembre passat, va tenir
un escenari especial: l’antic
Ajuntament de Vilalleons.
Malgrat que la legislació vigent
no permet, si no és per causa
de força major, celebrar les ses-
sions plenàries fora de la seu de
l’Ajuntament, el lloc de celebra-
ció d’aquest ple va ser justificat
amb arguments de pes: 

-Es tracta de l’immoble on
estava situat l’Ajuntament del
municipi de Vilalleons abans
no es fusionés l’any 1946 amb
el municipi de Sant Julià de
Vilatorta. Per tant no era un
lloc qualsevol sinó que tenia
un caràcter solemne, que

63 anys deprés l’antic Ajuntament de
Vilalleons torna a acollir un Ple

Modificació del POUM a la zona industrial

donava formalitat a l’acte,
habilitat a tal efecte.

-Tot i ser una sessió ordinà-
ria i en la que es tractaren
diversos temes hi havia dos
punts –el pla de millora urbana
“Cases de Vilalleons” i el pla
d’actuació municipal- que a-
fectaven exclusivament l’àmbit
del nucli de Vilalleons. Aquests
temes tenien un interès directe
per als seus veïns, als quals,
mitjançant la convocatòria en
aquesta seu, se’ls va facilitar
l’accés i la participació, amb
una voluntat clarament descen-
tralitzadora de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta.

-La presència de tots els
regidors convocats amb els
requisits que determina la llei

amb l’assistència de la secre-
tària-interventora de l’Ajun-
tament, va permetre la vàlida
constitució del Ple.

Tot i que aquests raona-
ments no donaven cobertura
legal a la sessió, encara que sí
política i moral, els acords que
s’hi adoptaren van ser ratifi-
cats en el ple següent, cele-
brat a l’Ajuntament de Sant
Julià el 15 de gener de 2014. 

El Ple, que va durar dues
hores, es va desenvolupar
amb tota normalitat i va ser
seguit per una gran assistèn-
cia de públic. En finalitzar la
sessió els veïns, agraïts, van
convidar als membres de la
corporació i a tots els assis-
tents a un petit refrigeri.

El ple del 26 de març passat
va aprovar provisionalment la
modificació puntual del PO-
UM relativa a l’accés a la zona
industrial de la Quintana que
té per objecte millorar el futur
accés des de l’Eix transversal.

En concret es tracta que l’en-
llaç de l’accés des de l’Eix a la
zona industrial es faci pel car-
rer de l’Energia enlloc del car-
rer de la Quintana per tal que
es distribueixin els vials in-
terns de la zona en forma

d’espina a partir del vial prin-
cipal. Així mateix l’enllaç amb
la carretera BV5202 es realit-
zarà a partir de l’actual accés
des del carrer de la Tècnica,
totalment urbanitzat i amb
millor visibilitat.
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Un dels punt de l’ordre del dia del Ple que
es va fer a Vilalleons a finals d’any feia refe-
rència a l’aprovació inicial de l’anomenat
“Pla de millora urbana 5 –cases de
Vilalleons”-, planejament derivat del POUM
que té per objectiu ordenar legalment una
situació que s’ha anat mantenint en el
temps amb autoritzacions a precari. Es
tracta de la tramitació urbanística perquè
les finques que donen al carrer de l’Era
puguin annexar-se la superfície de terreny
contigua a l’edificació i l’Ajuntament obtin-
gui la zona d’equipaments de darrera l'absis
de l'església, on actualment hi ha un parc
infantil i aparcaments. En la negociació a
tres bandes hi han participat els veïns afec-
tats, el Bisbat –actual propietari de la zona
d’equipaments- i l’Ajuntament.

En el Ple històric que es va fer el 18 de desembre
passat a Vilalleons s’aprovà el Pla d’actuació
municipal a Vilalleons per a 2014-2015. Es tracta
d’un document que planteja els principals objecti-
us i accions a dur a terme durant aquest bienni.
Són actuacions –algunes de les quals ja s’han dut
a terme- que engloblen set àrees: vialitat interur-
bana, urbanisme, via pública, noves tecnologies,
Vilalleons com a poble turístic, cultura i patrimoni i
medi ambient. Aquests temes van ser exposats
mitjançant una presentació Power Point i comen-
tats pels regidors de cada àmbit i la intervenció de
la regidora pels temes de Vilalleons, Adelaida
Costa. El document, que fou sotmès a exposició
pública i quedà aprovat definitivament en no pre-
sentar-s'hi al·legacions, es pot consultar a la web
de l'Ajuntament, www.vilatorta.cat, a l'apartat de
Vilalleons.

Pla d’actuació municipal 

Dos plans per Vilalleons

Pla de millora urbana 

L’Ajuntament de Calldetenes ha lliurat a
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un seguit de
documentació que data de finals del segle XIX fins
abans de la Guerra civil espanyola. Aquesta docu-
mentació pertanyia a l’antic Ajuntament de
Vilalleons i, per error, estava dipositada a l’arxiu
municipal de Calldetenes. Fou localitzada gràcies
al servei d’arxiu que Diputació de Barcelona presta
mancomunadament als Ajuntaments de Sant Julià i
Calldetenes. La documentació retornada està for-
mada per censos tributaris, impositius, recaptació,
quintes de servei militar i documentació econòmica
en general. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
es mostra agraït a l’Ajuntament de Calldetenes pel
retorn d’aquesta documentació.

Cessió de documents 
de Vilalleons per part de 
l’Ajuntament de Calldetenes

Coberta una plaça 
del pla d’ocupació
Des del passat mes de desembre
l’Ajuntament compta amb un nou treballa-
dor a la plantilla de manteniment per un
període de 6 mesos. El contracte ha estat
realitzat pel Consell Comarcal d’Osona  a
través d’una convocatòria del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya. Per fer el contracte calia que el
treballador complís certs requisits: que
hagués esgotat totes les prestacions d’atur
i percebés la renda mínima d’inserció.
Finalment només s'ajustava a la convocatò-
ria una sola persona empadronada al muni-
cipi. 

És important saber que aquest pla
cobreix el 100 % del cost salarial,  així com
la seguretat social i la formació.
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En el Ple del 15 de gener pas-
sat es va aprovar inicialment el
pressupost de l’Ajuntament
per a aquest any 2014 que
puja a 3.245.502,09 €.

En l’apartat de despeses cal
destacar que la Llei de pressu-
postos obliga a la congelació
de la massa salarial en el capí-
tol de personal. En el capítol de
béns corrents i serveis també
es preveu menys despesa res-
pecte l’any passat a conse-
qüència de la disminució de la
retribució a l’empresa arrenda-
tària del servei d’aigua i en el
cànon de l’ACA. Tot i això
s’augmenta la partida de repa-
ració i manteniment d’infraes-
tructures per fer front a diverses
obres menors de conservació
com ara vials, voreres i zones
verdes. En l’apartat d’interes-
sos i amortització del deute cal
destacar el poc endeutament
que té actualment l’Ajuntament,
atès que l’únic préstec que
queda és el de l’adquisició de la
màquina d’escombrar que s’a-
caba aquest any. Respecte el
capítol 4 experimenta un lleu-
ger creixement en la recerca de
formes de col·laboració amb
ens supramunicipals per a la
prestació de serveis en els
àmbits de joventut, benestar
social i turisme, entre d’altres.
L’apartat d’inversions preveu
les actuacions següents: repa-
ració del talús del torrent del
cementiri amb la implicació del
contractista que el va executar,

Pressupost de l’Ajuntament per al 2014

Ingressos
Capítol Euros
1 Impostos directes 1.034.750,00
2 Impostos indirectes 40.000,00
3 Taxes i altres ingressos 917.028,00
4 Transferències corrents 674.991,78
5 Ingressos patrimonials 36.130,00
6 Alienació d’inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 442.052,31
9 Passius financers 120.550,00
Total ingressos 3.245.502,09

Despeses
Capítol Euros
1 Despeses de personal 820.977,69
2 Despeses béns corrents i serveis 1.566.228,48
3 Despeses financeres 5.150,26
4 Transferències corrents 139.727,39
6 Inversions reals 664.224,97
7 Transferències de capital 0,00
9 Passius financers 49.193,30

Total despeses 3.245.502,09

atenent el seu grau de respon-
sabilitat en la construcció falli-
da, reparació de les teulades
de l’edifici de l’Arca Noè i del
pavelló municipal. En aquest
últim cas es preveu construir
una doble coberta que permeti
aprofitar el material existent. En
aquest apartat també s’hi
inclou la inversió destinada a la
reforma del nucli antic, finançat
amb el programa FEDER.
També està previst la creació
d’un equipament per a autoca-
ravanes. Com a actuacions plu-
rianuals es preveuen els acces-
sos per a vianants des del nucli
urbà a les zones del Puig i de la
Font d’en Titus.

En l’estat d’ingressos mana-
rà la contenció, i no es grava-
ran en absolut les butxaques
del contribuent. Prova d'això
és que es congelen tots els
impostos: vehicles, obres,
plusvàlua, IAE. En el cas con-
cret de l’IBI es manté el tipus
aprovat ja el 2011, de 0,698, i
el rebut de l’any 2014 no expe-

rimentarà cap increment. La
taxa d'aigua no variarà, de
manera que aquest servei no
haurà experimentat cap incre-
ment ni l'any 2013 ni l'any
2014.

Per primera vegada en
molts anys les escombraries a
Sant Julià baixaran: s'aprovà
una rebaixa lineal del 2,26%,
que representarà passar en el
domèstic urbà, de 150 a
146,60 €. 

Com explicà durant el Ple
l'alcalde, Joan Carles Rodrí-
guez, aquest pressupost res-
pon a la voluntat de ser el
màxim de realista i ha estat
elaborat des de l’àmbit com-
petencial de cada regidoria i
basat en el resultat dels
ingressos i despeses de l’e-
xercici 2013. El pressupost, la
plantilla de personal i les
bases d’execució van ser
aprovats per unanimitat, amb
l’únic vot en contra del regidor
Jaume Miravet i l’abstenció
del regidor Feliu Puigbò.
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La plaça del Montseny gaire-
bé està acabada. Tot i que
manté el seu aspecte, el con-
junt ofereix una nova imatge:
s’ha eliminat la rampa de la
banda de ponent i la major
part del graonat que l’envolta-
va, passant de sis a tres
trams, i s’hi han construït
noves jardineres. Un dels
aspectes que defineix la nova
plaça són els paraments verti-

Finalitzades les obres de la Plaça Montseny 

Per altra banda i relacionat
amb les obres de la plaça
s’han iniciat les de la vorera de
la banda antiga del carrer de
Sant Roc, en el tram entre la
plaça de l’Ajuntament i l’avin-
guda de Jaume Balmes. L’any
1975 quan es va pavimentar el
carrer es va arrencar l’encintat
de la vorera de pedra que ja
existia i va ser substituït per
una vorada de formigó que
sobresortia uns 10 centímetres
per damunt de la rasant de la
vorera. Aquest defecte de
construcció era un obstacle
per a molts vianants. La repa-
ració que es proposa preveu la
construcció del voral al mateix
nivell de rasant, eixamplar la
vorera de 40 a 50 cm per a
soterrar-hi noves canalitza-
cions de serveis i donar més
espai als vianants.

A la nova vorera es substi-
tuirà l’actual canonada d’ai-

Obres a la vorera del carrer de Sant Roc

cals construïts amb acer rove-
llat que donen un to de color
terrós a l’espai, fugint del
monocromatisme grisós que
hi havia en els paviments,
graons, i jardineres i que no
s’adeien gaire amb el caràcter
de les places mediterrànies.
També s’han reparat les esca-
les del call que comunica amb
l’avinguda Nostra Senyora de
Montserrat, seguint el mateix

sistema constructiu que la
plaça. 

A finals de la dècada de
1990 es va construir la plaça
amb l’aspecte que ara conei-
xem, però a causa de els
patologies constructives i la
degradació de fa temps dels
elements perimetrals (apla-
cats de pedra bufats, arren-
cats o trencats), s’hi ha hagut
de fer aquesta intervenció.

gua, i s’instal·larà canonada de
gas i previsió per a telecomuni-
cacions. El nou servei de gas
ha de permetre no haver de
travessar la calçada del carrer
per a les escomeses de gas de
la banda antiga, com passava
fins ara. El nou paviment de
vorera es farà combinant lloses
de pedra i formigó raspallat i
s’aprofitarà per fer les juntes

de dilatació, amb perfil d’acer
rovellat, coincidint amb els
límits de les façanes.

El cost total d’ambdues
obres és de 91.337,39€ i comp-
ten amb el finançament de fons
europeus FEDER i PUOSC de la
Generalitat de Catalunya. Les
obres es contractaren per proce-
diment obert a l’empresa
Salvador Serra, SA.
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El dia 1 de gener passat el Saló
Catalunya va ser l’escenari de la ter-
cera edició del  "Nadal en vers". El
tema d’enguany era un muntatge
inspirat en l’obra “El Pessebre”, de
Pau Casals i Joan Alavedra, dirigit
per Lluís Badosa i Santi Riera, amb
la col·laboració de Vilatorta Teatre.
Els textos recitats per Francesc
Orenes, Anton Carrera, Concep Tort,
Anna Font, Oriol Tafanell, Josep M.
Miró i Adrià Rosell van anar agombo-
lats d’un delicadíssim audiovisual
realitzat per Xevi Pona. A la sortida
de l’acte es va fer la torronada i una
cantada popular de nadales amb el
Cor d’Homes, la Coral Cants i Rialles
i la participació del públic assistent.

Reformes i millores 
en voreres

Nadal en vers

Beca de recerca
Josep Romeu

L’Ajuntament té previst, en el pressupost d'aquest 2014,
una partida important en l’apartat de reparacions de vore-
res del nostre municipi, moltes de les quals en zones
urbanitzades de no fa pas gaire temps, on a vegades per
la baixa qualitat de les execucions i d’altres per la tria d’un
arbrat inadequat n’han portat com a conseqüència un
estat deficient. Aquest seguit d’actuacions han començat
en una zona molt transitada: concretament tot l’entorn de
l’escola pública Bellpuig. En aquesta zona les voreres de
panot no tenien paviment de suport, i per tant requerien
d’un paviment primari. Per aquest motiu s’ha optat per
fer-hi paviment de formigó i que aquest sigui l'acabat final.
Amb aquesta solució s'ha obtingut, a part d’un bon aca-
bat, un estalvi econòmic important en l’execució final. A
més aquest paviment de formigó ha semblat adequat en
una vorera que forma part d’una zona pública d’equipa-
ments de nova execució.

Altres millores en aquesta zona:  
Vorera del carrer de les Roques: a part de fer tota la vore-
ra nova i engrandir els escocells dels arbres s’ha aprofi-
tat per moure de lloc un fanal d’enllumenat que estava al
bell mig de l’accés al pati. En aquest punt s'hi ha ade-
quat un gual d’accés, que tampoc existia.

Vorera del carrer Pare Manuel Cazador: a la zona del
parc infantil s’ha optat per treure tota la vorera de panot
malmesa i fer parc amb sauló fins al límit de la peça de
vorada.

Vorera del carrer Calldetenes: s’han engrandit els
escocells dels arbres i s’han fet els guals de vianants a
l'alçada del carrer Pare Manuel Cazador.

Al tancament de l’edició d’aquesta revista es formigo-
nava la vorera del carrer Josep Vicenç Foix, la qual es
farà tota nova. També es preveu esponjar els arbres exis-
tents i definir un nou criteri d’arbrat per tota aquesta
urbanització.

El 14 de març passat va finalitzar el
termini de presentació de sol·licituds
per a la segona convocatòria de la
Beca de recerca Josep Romeu, edi-
ció 2014/2015. 

Tot i que la temàtica és lliure,
enguany es proposaven dos temes:
el fenomen de l’estiueig a Sant Julià
de Vilatorta i la microtoponímia dels
termes de Sant Julià de Vilatorta i
Vilalleons. Dels dos projectes pre-
sentats un fa referència al tema de
l’estiueig i l’altre proposa un treball
sobre l’antiga emissora de ràdio de
Sant Julià de Vilatorta.

L’acte de proclamació del vere-
dicte i lliurament de la beca es farà
en el transcurs de la propera Fira del
Tupí (entre els dies 24 i 25 de maig).

La beca ha passat a denominar-
se Beca de recerca Josep Romeu en
recordança a la figura de qui fou
mestre i director de l’escola pública
entre els anys 1986 i 1997, membre
fundador del Patro-nat de Cultura,
iniciador de l’Arxiu històric, director
de la revista Vilatorta entre els anys
1991-1995 i autor del llibre “Història
de Sant Julià de Vilatorta”, editat
l’any 1992. Aquesta beca consisteix
en una dotació econòmica de
2.500€ per finançar el projecte que
esculli el jurat.
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Sant Julià de Vilatorta per la BV-5201

23è Concurs de pintura rapida

En el passat número de
Vilatorta ja us parlàvem del
projecte “Millora de la inter-
secció de la carretera BV-
5201 amb l'accés a la Font
d'en Titus (terme municipal de
Sant Julià de Vilatorta)", que
pretén resoldre un punt d'ele-
vada sinistralitat del municipi:
la cruïlla de l'entrada del poble
per la BV-5201.

El projecte, a càrrec de l’À-
rea de territori i sostenibilitat
de la Diputació de Barcelona,
ja s’ha replantejat sobre el ter-
reny i es preveu que les obres
comencin després de Set-
mana Santa. El replantejament
de l’obra ha obligat a fer algu-
nes modificacions dels em-
bornals previstos i de la con-
ducció de les aigües, que han
aconsellat ampliar una vorera
lateral. Això fa que s’elimini la
vora central que es volia ins-
tal·lar per separar els dos sen-
tits de la circulació. Ho podeu
veure en el plànol adjunt.

Com ja us vam informar,
aquest projecte vol solucionar
el problema de l'elevada velo-

Mentre durin les obres, la parada d’autobús es trasllada-
rà provisionalment al carrer de Santa Margarida.
Es preveu que les obres comencin després de Setmana
Santa

citat dels vehicles en aquesta
zona i la manca de passos per
a vianants. El projecte també
ha de conciliar el trànsit de la
carretera amb les maniobres
laterals dels vehicles per
entrar al barri de la Font d'en
Titus o al passeig del Torrent.

Un altre objectiu és que els
vianants tinguin facilitats de
pas a banda i banda de la car-

retera, ja sigui pels qui arriben
amb autobús a aquesta cruïlla,
ja sigui pels caminants o
ciclistes que estan de pas en
aquest punt. No oblidem que
aquesta és una zona de con-
nexió del poble amb els
camins d'Altarriba, la ruta dels
Molins i el parc de les Set
fonts, especialment el cap de
setmana.

El proper diumenge 27 d'abril es farà el 23è
Concurs de pintura ràpida en el qual poden
participar totes les persones aficionades o
professionals amb dots artístics. Enguany
s’incrementa una mica la dotació dels premis:
el primer dotat amb 600€ i una nit a Mas
Albereda; el segon dotat amb 350€; i el premi
especial aquarel·la de 350€, premis en
metàl·lic patrocinats per l'Ajuntament de Sant
Julià. En la categoria infantil s'estableixen un
primer, un segon i un tercer premi de catego-
ries A, B i C (segons l’edat) amb el lliurament
de lots de pintura per gentilesa de Pintur. El
concurs compta amb el suport de l'Escola
municipal de dibuix i pintura i l'assessora-
ment de Tendències Art d'Osona. Els quadres
quedaran exposats a l’Aula de Cultura la
tarda del mateix diumenge. Les obres gua-
nyadores i les que no es retirin passaran a for-
mar part del catàleg d’obres pictòriques de
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
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Un canvi legislatiu ha suposat el tancament
dels registres municipals de parelles de fet. Així
ho ha aprovat també l'Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta. El Tribunal Constitucional ha
anul·lat un article de la Llei de la Seguretat
Social que fins ara deixava aquesta regulació
en mans de les comunitats autònomes. Ara, el
Codi Civil català quedarà inoperant en aquest
aspecte. Fins ara, per cobrar la pensió de viu-
detat n'hi havia prou amb demostrar una con-
vivència de dos anys, per exemple amb una
escriptura notarial. Ara, amb aquesta sentèn-
cia, els dos anys exigits passen a ser cinc.

El Constitucional justifica la sentència com
una manera d'evitar diferències entre comuni-
tats autònomes. Ara mateix hi ha 13 lleis dife-
rents a tot l’Estat espanyol. I el que diu és que
la pensió de viudetat és una norma bàsica que
l'Estat ha de regular de forma unitària per a tots
els ciutadans. Una nova invasió de competèn-
cies per a Catalunya, que aixafa el dret civil
català, propi del nostre país.

Tancament del registre 
de parelles de fet

Durant les passades festes de Nadal es va fer
el 32è Concurs de Pessebres casolans. El jurat
que va visitar un per un tots els pessebres va
quedar impressionat amb la qualitat de les
obres. Atès que era difícil fer-ne una valoració,
va decidir atorgar les següents qualificacions: 
Casal d'Avis Font Noguera -pessebre vilatortí-  
Família Wenberg-Piqué -pessebre innovador-  
Manel, Jana i Èlia Vilalta -pessebre realista- 
Paula i Mar Corrons -pessebre artesanal-  
Roser Taberner -pessebre minimalista-
Remei Cano, Marina i Julià Folgarolas, i Biel i
Aïna Quintana -pessebre eclèctic-
Laura Vivet -pessebre tradicional-
Pere, Alba i Aida Dodas, i Ruth i Mar Erra 
-pessebre arquitectònic-
Miquel Alsina Font -pessebre monumental-
Totes les famílies van ser obsequiades amb un
lot de productes nadalencs.

32è Concurs de
Pessebres casolans

Defuncions
Climent Molas Comas (86) 27/12/2013
Isidre Tort Deordal (87) 09/01/2014
Pere Rosell Gelabert (79) 05/02/2014
Joan Malet Torrents (77) 17/02/2014
Roser Busquets Pasqual (94) 28/03/2014
Pere Coll Feixas (82) 01/04/2014
Pere Aguilar Crivillers (80) 01/04/2014
Mercè Codina Albanell (82) 03/04/2014

Moviment demogràfic
Entre el 29 de novembre i el 5 d’abril de 2014

Naixaments
Bruna Rovira Tienda 03/12/2013
Mariona Colom Dot 06/12/2013
Jordi Comella Castany 18/12/2013
Janina Creus Bech 29/12/2013
Jofre Morral Roger 31/12/2013
Dania Losada Sanz 08/01/2014
Èric Terricabras Rodríguez 19/01/2014
Biel Boixeda Bruguera 07/03/2014

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

Altes padró: 44 Baixes padró: 59
Naixements: 6 Defuncions:     10

Sardinada del dimecres 
de cendra
Una seixantena de veïns van consumir una
quinzena de quilos de sardines el dia 5 de març
passat per celebrar el dimecres de cendra.
Aquest és el tercer any que es fa aquest sopar
de germanor coincidint amb "l'enterro de la
sardina” per donar pas a la vella quaresma.

Habitants a 05/04/2014: 3.133  
(1.538 homes i 1.595 dones)
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Pictòriques de l’Ajuntament

El servei de manteniment de
l’Ajuntament de Sant Julià ha
realitzat millores a la plaça de
l’Església. Les obres han con-
sistit en l’arranjament dels
nivells per evitar bassals a la
plaça amb les consegüents fil-
tracions d’aigua en edificis
veïns i, per altra banda, en la
reparació de les zones que
tenien peces fetes malbé.
També s’han rejuntat les esca-
les de l’entrada de l’església.
D’aquesta manera s’ha arranjat
l’aspecte d’un dels punts cen-
trals del nostre nucli històric.

L’Ajuntament disposa d’un fons de quadres de pintura fruit de
diverses donacions fetes al llarg de la historia i d’una bona part
provinents del concurs de pintura rápida que s’organitza anual-
ment des de l’any 1992. Tot aquest fons no disposava d’un
mecanisme de control i es feia difícil saber la quantitat d’obra
que formava la col·lecció, així com la seva ubicació. Tampoc es
tenia cap registre de dades i característiques de les obres. Amb
la confecció del Catàleg d’Obres Pictòriques, l’Ajuntament ha
fet endreça de tot aquest fons d’art. En primer lloc s’ha elabo-
rat una relació de tots els quadres dispersos, s’han fotografiat,
registrat i anotat les característiques de cadascun. La base de
dades creada conté informació de cada quadre –número de
registre, imatge fotogràfica, autor, mides, any, tècnica i ubica-
ció, entre d’altres-. Amb totes aquestes dades es disposa d’un
inventari que permet conèixer i estudiar aquest patrimoni cultu-
ral de l’Ajuntament, fins ara descurat. També es proposa un sis-
tema de rotació dels quadres que s’exposin en els equipa-
ments públics.

Els treballs d’elaboració del catàleg els va dur a terme la regi-
doria de cultura durant els hiverns de 2011 i 2012 i és operatiu des
del mes de juny de 2013. En el moment d’establir el catàleg s’han
comptabilitzat i inventariat un total de 170 obres -157 correspo-
nents al concurs de pintura i 13 obres més corresponents al fons
històric de l’Ajuntament. Aquests quadres estan ubicats en els
següents llocs: 14 obres al CAP, 4 a les dependències de
l’Ajuntament, 3 obres al Casal dels Avis, 1 obra a l’edifici de ca
l’Anglada i 1 quadre al bar del pavelló. Per la seva importància, el
catàleg fa una referència especial a quatre obres destacables: un
dibuix del pintor Dionís Baixeras, un oli de Frederic Benessat, i
una obra de gran format d’Anton Carrera. Tot i no ser una obra
pictòrica, pel gran valor testimonial per les imatges i la dedicatò-
ria manuscrita, s’esmenta el quadre fotogràfic de l’acte de nome-
nament del doctor Jaume Guerra Estapé com a fill predilecte del
poble, l’any 1916. En els propers mesos el catàleg es podrà con-
sultar a la web de l’Ajuntament.

Des de l’Ajuntament volem agrair públicament l’assessora-
ment, el suport i la tasca desenvolupada per Josep Trilla –res-
ponsable del Concurs de pintura ràpida des dels seus inicis-.
La seva implicació ha estat total i el treball colze amb colze ha
permès materialitzar el catàleg.

Millores
a la plaça
de l’església

El mes de febrer passat es va
fer el cicle “Tardes de  Cine”.
Al voltant de 400 persones
assistiren al Saló Catalunya
els diumenges a la tarda per
veure les pel·lícules “Els
Croods”,  “Els Barrufets 2”,
“Avions” i “Gru 2, el meu
dolent preferit”. Aquest cicle
de cinema és adreçat al públic
infantil i familiar i s’intenta que
les pel·lícules que s’hi projec-
ten cada any siguin en versió
catalana. Enguany l’aportació
era de 3€ i incloïa una bossa
de crispetes.

Saló de Nadal

Tardes de cine

A finals de desembre els nens
i nenes van gaudir del 8è Saló
de Nadal que es va fer al
pavelló municipal els dies 27,
28 i 29. L’oferta d'activitats era
diversa i variada: atraccions
inflables, ludoteca, tallers de
fanalets, etc. Especial va ser la
jornada del dissabte dia 28
que el Punt Jove va dedicar
per celebrar el seu 5è aniver-
sari. L’entrada d’aquest dia va
ser gratuïta.
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La Cavalcada dels Reis d’Orient va tornar a omplir d’il·lusió els
carrers de Sant Julià. Si l’any passat s’estrenaren noves carros-
ses, enguany el seguici reial ha experimentat més lluïment i més
novetats, com ara l’espectacular estrella d’orient que obria la
cavalcada, la disposició de les ofrenes sobre unes plataformes
bellament engalanades portades per quatre patges cadascuna i
els ventalls amb els símbols reials. També s’estrenaren 90 capes
pels patges i mocadors dels turbant. En el seu recorregut pels
carrers del poble, Melcior, Gaspar i Baltasar s’aturaren a l’ermi-
ta de Sant Roc per fer l’ofrena en el pessebre vivent que s’hi ins-
tal·la des de fa uns anys. Al pavelló municipal, després d’adre-
çar unes paraules a tot el poble, repartiren regals a tots els nens
i nenes que s’apuntaren a la campanya “Reis de prop”. La festa
dels reis es va complementar amb el campament reial que es
muntar el dia 29 de desembre on el patge reial i la seva comiti-
va van recollir les cartes adreçades a ses majestats. La cavalca-
da de Reis de Sant Julià de Vilatorta és possible gràcies a la par-
ticipació de més de 120 persones i l’esforç i entusiasme que hi
posen els membres de la comissió organitzadora.

Inversions a la
xarxa d’aigua
del municipi
L’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta ha aprovat inver-
sions importants a la xarxa
d’aigua del municipi. Es trac-
ta d’adequacions a les diver-
ses instal·lacions que ja
estaven pressupostades d’e-
xercicis anteriors, i que en
general són fruit de les reco-
manacions efectuades pels
inspectors de l’Agència de
Protecció de la Salut o per
millorar les condicions de les
instal·lacions pel que fa a la
prevenció de riscos laborals.

Es limitarà l’accés als
dipòsits i es milloraran les
ventilacions en el dipòsit de
la Sala i en el del Castell. A
tots els dipòsits, incloent el
de l’Albereda, es protegiran
aquestes ventilacions amb
reixes d’acer inoxidable. Així
mateix, al del Castell s’hi farà
una nova obertura per acce-
dir-hi, que es procurarà que
s’integri el màxim possible a
l’entorn. Al dipòsit de l’Al-
bereda s’instal·larà una es-
cala per accedir correcta-
ment a la seva part superior.

Les actuacions de tancat
les efectuarà l’empresa Ri-
poll i fills, SA i estan pressu-
postades en 4.668,38€ i la
resta d’actuacions, l’empre-
sa SOREA per 10,980,70€.

Canvis de personal en el Punt Jove Tortí
La Judit Mundó, la tècnica auxiliar de joventut
del nostre Punt Jove, s’acomiada dels usuaris.
Noves responsabilitats professionals l’han por-
tat a decidir dedicar-se més hores a la seva
professió de psicòloga. L'Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta vol agrair a la Judit Mundó la
seva dedicació al nostre Punt Jove des del
desembre del 2008 fins a l'actualitat.
L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta vol
desitjar a la Judit que aquesta nova etapa pro-
fessional que ara enceta sigui plena d'èxits.

Per a substituir-la es sol·licitaren currículums
per a la contractació urgent i amb caràcter tem-
poral de la mateixa plaça de tècnic auxiliar de
joventut. L’allau de currículums rebuts, més de
270, ha fet impossible agrair a tots els candi-
dats la seva proposta. Finalment, s'ha contra-
ctat a la Judit Farré Riera, diplomada en educa-
ció social i graduada en psicologia, per al des-
envolupament de les funcions d'aquesta plaça,
fins a la provisió de la plaça a través del corres-
ponent procés selectiu.
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Cultural i Natural del municipi
L’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta ja disposa del Mapa
del Patrimoni Cultural i Natural
del municipi, un instrument
que té per objecte la protecció
i conservació d'aquest patri-
moni. Es va presentar dissab-
te dia 11 de gener passat a la
sala de plens de l'Ajuntament,
en el qual van assistir-hi unes
40 persones. La presentació
va anar a càrrec de Pere
Barbado -tècnic de l'oficina
del patrimoni cultural de la
Diputació-, Virgínia Cepero -
Arqueòloga i historiadora i
autora del treball-, Lluís Vilalta
-regidor de cultura- i Joan
Carles Rodríguez, -alcalde de
Sant Julià de Vilatorta-.

En el mapa de Sant Julià de
Vilatorta, elaborat a través de
l'Oficina de Patrimoni Cultural
de la Diputació de Barcelona,
s'han inventariat 324 elements,
dels quals  213 -un 65,7%-
correspon a patrimoni immoble
(edificis, conjunts i elements
arquitectònics, jaciments ar-
queològics i obra civil), 38 -un
11,7%- a patrimoni moble
(col·leccions, objectes i ele-
ments urbans), 10 -un 3,1%- a
patrimoni documental (fons
documentals i d'imatges), 39
-un 12%- a patrimoni immate-
rial (manifestacions festives,
tradicions orals, música i
dansa, costumari i tècniques
artesanals), i 24 -un 7,4%- a
patrimoni natural (zones d'inte-
rès natural i espècimens botà-
nics singulars).

Els treballs d'elaboració del
Mapa del Patrimoni de Sant
Julià de Vilatorta han durat
gairebé un any i s'han dut a
terme durant tot el 2013. La
revisió del Mapa, tenint en
compte la tasca ingent que
això suposa, es distribuí entre
voluntaris del nostre poble
que, en conèixer de primera
mà el territori i el passat del

municipi, han pogut concretar
la revisió del text. Han format
part d'aquest equip de revisió
Anton Carrera, Francesca
Masnou, Josep Masó, Montse
Piqué, Francesc Orenes, Santi
Riera, Lluís Solanas i Cristina
Suñen, als quals l'Ajuntament
vol fer públic el més sincer
agraïment.

Hi ha dues versions del
mapa, una de restringida,
estrictament per a la gestió
municipal, i la versió pública, a
la qual s'accedeix mitjançant
un sistema d'informació geo-
gràfica, amb què es pot visua-
litzar la informació de cada
element localitzat al mapa
municipal i que permet fer
diferents cerques dins de la
mateixa fitxa o en el conjunt
global del municipi. També es
pot accedir a la memòria de
valoració del conjunt de patri-
moni, a una introducció histò-
rica del terme, així com a d'al-
tra informació d'interès com
són els índexs  que conduei-
xen a la legislació correspo-
nent per a la gestió del patri-
moni cultural i natural.

L'accés a aquesta versió
pública del Mapa és a través
del web de la Diputació de
Barcelona Mapes de Patrimoni
Cultural en línia o bé al web de
l'Ajuntament, a l’apartat de cul-
tura.

Actualment hi ha 125 munici-
pis on ja s'ha realitzat el Mapa
del Patrimoni Cultural i n'hi ha
11 més en diferents processos
de realització. Com a dada, cal
destacar que la mitjana d'ele-
ments inventariats per munici-
pi sol ser d'uns 200. El cas de
Sant Julià de Vilatorta és
extraordinari ja que supera de
llarg aquesta mitjana, amb 324
elements.

El Mapa de Patrimoni
Cultural té per objecte la reco-
llida exhaustiva de dades
sobre el patrimoni cultural i
natural del municipi i la seva
valoració per tal que l'Ajun-
tament estableixi mesures per
garantir-ne la protecció i con-
servació, així com planificar la
seva rendibilització social.

Aquest document constitu-
eix per a les corporacions
municipals una eina de conei-
xement de la globalitat del
patrimoni que es troba en el
seu terme municipal, per tal
d'unificar la informació i
garantir el seu accés públic; la
gestió i conservació del con-
junt del patrimoni local; la difu-
sió als ciutadans; la presa de
decisions en el planejament
urbanístic; l'establiment de
diferents modalitats de rutes
didàctiques i turístiques, i la
planificació de la senyalitza-
ció, entre altres.

L’autora del treball al costat del tècnic de la Diputació, 
l’alcalde, el regidor de cultura i els membres de 

l’equip de revisió. Hi falta l’Anton Carrera
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Per decret d’alcaldia s’aprovà
la liquidació del pressupost de
l’exercici 2013, de la qual se’n
va donar compte al Ple de
l’Ajuntament en sessió del pas-
sat dia 26 de febrer. Els resul-
tats que presenta la liquidació
compleixen els criteris d’estabi-
litat pressupostària i sostenibili-
tat financera que estableix el
Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas. 

Del pressupost de l’exercici
2013 s’han pagat 2.332.614,42
€ i s’han cobrat 2.525.358,54€,
han quedat pendents de paga-
ment 496.669,95€ i pendents
de cobrament 453.736,03€. La
diferència entre ingressos i des-
peses totals afegint-hi l’import
que s’ha utilitzat provinent d’e-
xercici anteriors -finançament
afectat- dóna un resultat pres-
supostari de l’exercici de
195.896,20 € positiu.

Si al resultat de l’exercici hi

relacionem els ingressos i les
despeses pendents de cobrar i
pagar d’exercicis anteriors al
2013 i hi sumem els fons que
l’Ajuntament tenia a final d’any
a entitats bancàries
(449.926,54€) obtenim el roma-
nent de tresoreria amb un total
de 586.710,84 €, dels quals en
deduïm 358.355,66 € correspo-
nent als ingressos que l’Ajun-
tament va obtenir per la venda
de patrimoni municipal del sòl.
Aquest últim import només pot
destinar-se al que permeti la
normativa urbanística i per tant
el romanent de tresoreria defi-
nitiu és de 228.355,18 €. 

En aquests moments el
Ministerio no permet destinar
aquest import de romanent a
qualsevol despesa, només a
reduir l’endeutament i a inver-
sions financerament sostenibles,
sempre i quan es compleixin
unes determinades condicions. 

L’endeutament de l’Ajun-
tament de Sant Julià de Vi-
latorta a 31 de desembre de
2013 és d’un 11,30% respecte
els ingressos ordinaris liquidats,
en conseqüència és molt infe-
rior al valor màxim del 110%
que permet la legislació vigent.

Segons l’equip de govern,
tots aquests resultats són fruit
d’una acurada gestió i d’una
reducció important de la despe-
sa, que s’ha centrat sobretot en
el capítol de béns i serveis. S’ha
procurat retallar en despeses
inútils i no en les que represen-
ten un benefici directe pel poble
i els seus habitants. És fruit d’a-
questa bona gestió que no cal
apujar impostos o, al contrari,
que aquests s’han pogut reduir.

Així ho va considerar l’alcal-
de en el Ple: es mostrà satisfet
pels resultats obtinguts, ja que
s’han complert els ingressos tal
i com foren pressupostats, i
perquè en despeses no s’ha
estirat més el braç que la màni-
ga, tot i mantenir un elevat nivell
en prestació de serveis, molts
d’ells de gestió directa. Res-
pecte aquest punt, va lamentar
els efectes que pot provocar en
la prestació d’aquests serveis la
llei de reforma local aprovada
pel govern espanyol -titulada
ley de racionalización y sosteni-
bilidad de la administración
local-.

Finalment, l’alcalde va felici-

En què va gastar els diners a
l’Ajuntament de Sant Julià l’any 2013?

REV. 68:Maquetación 1  07/04/14  16:31  Página 14



17

ca
sa
 d
e 
la
 v
ilaDinar de Nadal al Centre de dia

El 20 de desembre passat es va celebrar el dinar de Nadal al
Centre de dia, on foren convidats no només els usuaris del cen-
tre sinó també tots els voluntaris de serveis de socials que han
ajudat durant tot l’any 2013 a la gent gran del nostre poble. El
dinar comptà també amb la presència de l’alcalde, Joan Carles
Rodríguez, juntament amb la regidora de benestar social, Trini
Subirana, que van assistir al dinar de germanor i van oferir a
tots els usuaris del centre de dia un petit obsequi.

Per altra banda, s’ha demanat assessorament al Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya per revisar els
boníssims menús que cada dia ofereix el Centre. D’aquesta
manera s’ha assegurat que els menús diaris, cuinats pel restau-
rant del Casal d’avis, no només siguin boníssims i servits eixin
de fer, sinó que a més siguin equilibrats des d’un punt de vista
nutricional. És per això que la regidoria de Benestar social ha
cregut convenient utilitzar aquest servei que el Departament
ofereix de forma gratuïta per validar menús de centres de dia i
de centres escolars.

En els temps 
que corren, és 
necessari que 
les finances de
l’Ajuntament 
generin estalvi?

Tenir uns comptes positius
i sanejats és imprescindi-
ble per un Ajuntament,
perquè permeten que la
institució compleixi les
seves obligacions -l’Ajun-
tament de Sant Julià paga
totes les seves factures a
trenta dies- i perquè això
dóna autonomia per poder
desenvolupar la política
municipal que consideri
l’equip de govern. A més,
és el millor acte democrà-
tic, perquè un Ajuntament
endeutat fa que els futurs
equips de govern que
s’hagin de fer càrrec de
dirigir la institució quedin
lligats de peus i mans.

Però, com tot, també és
bo trobar un equilibri. No
és objectiu de l’adminis-
tració pública tenir grans
bosses d’estalvi. Perquè
llavors a les institucions
se’ls pot recriminar que no
té sentit recaptar diners
dels contribuents si a-
quests s’han de quedar
immobilitzats sense rever-
tir positivament a la pobla-
ció.

L’Ajuntament adquireix 
noves taules
L’Ajuntament ha adquirit noves taules pels actes que organitza
i per posar-les a disposició de les entitats segons la disponibi-
litat. Les noves taules són menys pesants, tenen les potes
incorporades i es despleguen fàcilment. Per un import de
3.266,03 € s’han adquirit dos models diferents: 36 de conven-
cionals i 8 d’alçada regulable, així com dues carretes per trans-
portar-les. També, en ser de plàstic, no tenen la superfície
absorbent i es netegen molt més fàcilment.

Nous taulers d’anuncis
Durant aquest més d’Abril s’instal·lara un nou tauler d’anuncis
a la façana l’antic Ajuntament de Vilalleons per a penjar-hi els
comunicats oficials de l’Ajuntament i de l’Associació de Veïns
de Vilalleons. També se n’instal·larà un altre a l’escola pública
Bellpuig per a la informació de la mateixa escola i de l’AMPA.

tar al personal d’intervenció
que treballa a l’Ajuntament i als
regidors de govern pel control
exhaustiu de les partides pres-
supostàries que gestionen. I va
mostrar la seva satisfacció per-
què la feina de gestió feta des
de principi de legislatura dóna
ara els seus fruits: el resultat
pressupostari i el romanent de
tresoreria han estat els més ele-
vats des que el nou govern
prengué possessió, el juny de
2011.
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Per què has deixat el grup municipal de
Convergència i Unió?
En primer lloc vull que quedi clar que no té res
a veure amb els meus companys de grup. Fa
set anys que em vaig posar dins el grup de CiU,
com podia haver a un altre grup que m’ho
hagués demanat. Però em vaig decidir pel
primer perquè hi havien amics meus del grup de
teatre. Vaig pensar que seria una bona ocasió
per treballar per al poble, més enllà de les
sigles. Em defineixo com una persona d’es-
querres i independentista, no aflilada a cap par-
tit polític.

El que ha passat ara és que és un moment
molt important per al país i no vull que em rela-
cionin amb Unió, ja que només es dediquen a
boicotejar, enrarir i a marejar la perdiu amb les
seves declaracions i accions. No saps mai què
pensen ni què volen. No combrego amb el seu
posicionament sobre la independència i, tam-
poc, el de l’avortament.

En les passades eleccions, de la inde-
pendència ja se’n començava a parlar molt.
Convergència i Unió no tenia una posició
gens clara sobre el tema i, tot i això, vas
seguir en el partit. Per què ara i no abans?
Fa tres anys no se’n parlava tant del tema. Es
veia que hi hauria un moviment important, però
crec que ningú s’esperava que estiguéssim en
el moment que estem ara. Penso que el presi-
dent Mas ha agafat la voluntat del poble i l’està
tirant endavant; en Duran, no.

A més, tampoc esperava que a nivell local
anar sota unes sigles tingués tanta importància.
T’ubiquen en un partit i no ets pots desempalle-
gar d’aquestes sigles. No em pensava que això
fos així. La gent ha d’entendre que la majoria de
components d’un grup municipal van sota unes
sigles, però són independents.

Creus que anar sota unes sigles ha estat sem-
pre important o ara s’ha fet més palès?
Hi ha gent que li dóna importància anar sota
unes sigles, però ara crec que és molt impor-
tant. Ara que tothom es posiciona clarament,

ho hem de fer tots. Dins d’un poble no em pen-
sava que fos tan important, però ara que em
queda un any, vull que la meva posició dins de
l’ajuntament sigui com a independent.

Això vol dir que no hi ha any que ve?
No. He complert un cicle, però no hi tornaré. Hi
he estat vuit anys i penso que hi ha d’haver relleu.
Hi ha gent que està molt preparada i que els fa
il·lusió passar per l’ajuntament. Tinc claríssim,
però que, hi hagi qui hi hagi en l’ajuntament, par-
ticiparé com he fet sempre ens les activitats.
Sempre seré voluntària, però no em presentaré
per cap llista.

Des de l’equip de govern de l’ajuntament
t’han proposat d’incorporar-t’hi?
No, no hi té res a veure. Senzillament vaig comu-
nicar a la secretaria de l’ajuntament que volia
sortir del grup i ho van tramitar. En cap moment
se m’ha ofert res. He pres aquesta decisió
perquè vull estar bé amb mi mateixa. Sempre he
predicat que era independent i ara ho vull
demostrar amb els fets. No hi té res a veure que
em vulgui quedar, el meu cicle s’ha acabat.

Ets la segona baixa del grup municipal de
Convergència i Unió. Què creus que ha passat?
No és el mateix. Quan AVV va guanyar per
majoria va proposar una regidoria als dos par-
tits que havien sortit representats. D’una banda,
la van oferir a SÍ, a en Lluís Vilalta, i de l’altra a

Carme Sala: 
“Ara que tothom es posiciona, 
ho hem de fer tots”

La segona baixa de CiU es considera “inde-
pendent i independentista” i deixa el grup
perquè no combrega ni vol que la relacionin
amb Unió.

“Sempre seré voluntària hi
hagi l’ajuntament que hi hagi”
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CiU, concretament, a en Marc Vilarrasa.
Tenia molt clar que als tres components
restants de CiU no ens oferirien una regi-
doria. Ho farien a una persona que no tin-
gués cap lligam amb la legislatura anterior,
amb moltes ganes de treballar, jove, que
es pogués afegir a l’equip de govern. Quan
estava a l’equip de govern, demanava que
es donessin regidories als altres partits,
perquè crec que la voluntat de la gent del
poble que ha votat els altres partits no està
reflectida en l’ajuntament. La decisió que
va prendre l’ajuntament actual i els honora,
ens van donar una bufetada sense mans
als que havíem estat a l’equip de govern
els quatre anys anteriors. Els vots de la
gent no van anar a les escombraries, sinó
que es van integrar.

Com es pot llegir en l’acta, els teus
companys de CiU parlaven de
transfuguisme i traïció sobre la teva
baixa. Pots arribar a entendre aquesta
reacció?
No. En un poble no entenc que es parli de
transfuguisme i de traïdoria perquè deixes
un partit, quan se seguirà treballant per al
poble. Parlant de política estricta, potser
sí que serien aquestes paraules, però en
un poble fem política? Jo crec que no. En
l’equip de govern de Sant Julià, em penso
que només hi ha dos militants d’ERC, i no
crec què des del partis se’ls hi hagi dit mai
que han de fer; CiU tampoc ens ha dit mai
el què havíem de fer.

Simplement, som un grup de gent que
vol treballar per al poble i necessitem el
recolzament d’unes sigles per entrar. Dins
d’una regidoria treballes: t’arromangues
pel sopar popular, ajudes a la caminada...
Treballes, no fas política. La política es fa
des del parlament, des de Madrid. En
conseqüència crec que no tinc motius per
dimitir i insisteixo que la decisió no té res
a veure amb els regidors del grup munici-
pal de CiU. Simplement no participo de
les idees d’Unió. Però des de l’ajunta-
ment, poc o molt que es pugui fer per la
independència del meu país, vull que sigui
des de la meva posició d’independent.

Per tant, podem dir que recolzes les
llistes obertes?
I tant, al cent per cent. Aquí tries la persona.
Quan formes part d’una llista sota unes sigles
no saps a quin punt la gent tria el partit o tria
la persona. Jo crec quees tria la persona.

Carles Fiter

La celebració de Sant Julià, patró de la parròquia,
es va fer el diumenge dia 12 de gener, malgrat que
el dia del sant és el dijous 9 de gener. Com és cos-
tum el tradicional ofici solemne comptà amb el
cant de la missa en llatí del compositor Ramon
Victori i el cant dels goigs de Sant Julià, a càrrec
del Cor d'Homes. A la tarda l'Agrupació Sardanista
va organitzar una ballada de sardanes al pavelló
municipal. Els actes, però, ja s’iniciaren el dia
abans, amb la presentació del Mapa del Patrimoni
Cultural i l'exposició sobre l’ofici de fuster.

Dins els actes de celebració de Sant Julià d'en-
guany, es va dedicar una exposició a l'ofici de fus-
ter que mostrava una gran varietat d’eines anti-
gues: ribots per fer motllures, garlopes, guilleu-
mes, trebinelles, serres, enformadors, martells,
badaines, rossets, estenalles, així com plantilles de
baranes, de peus de taula, d’arxets i fins i tot un
banc de fuster. També s’hi va exposar una maque-
ta de casa de fusta i d’un porxo, a més de portes,
finestres i altres objectes relacionats amb el noble
ofici de treballar la fusta. 

L'exposició, que es va fer a l’Aula de Cultura els
dies 11 i 12 de gener, va comptar amb un gran
nombre de visitants. La inauguració va consistir en
una visita guiada feta pels mateixos fusters, en la
qual van explicar l’ús de les eines i l’elaboració de
les peces. En el muntatge de l’exposició hi van
participar els fusters del poble: en Quico Godayol,
en Joan Morera, en Ramon Boixeda, en Guillem
Boixeda, en Ramon Aguilar i en Pere Boixó. També
hi van col·laborar en Ferran Font, en Lluís Malet, en
Miquel Rosaura i les famílies Carrera-Busquets i
Masó-Blanch.

Celebració de Sant Julià

Exposició sobre 
l’ofici de fuster
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Sant Julià i de Vilalleons
Xerrada 
sobre el món 
adolescent

L’Ajuntament ja disposa de noves vistes aèries del municipi. Es
tracta d’una col·lecció de 32 fotografies del nucli urbà de Sant
Julià i 16 del nucli urbà de Vilalleons i de Puig-l’agulla. El treball
realitzat per l’empresa Gen.lock Video es va fer en dos vols d’he-
licòpter els dies 26 de juny i 29 de setembre de l’any passat. Les
imatges obtingudes amb càmera digital són d’una gran qualitat
i mostren una visió diferent i actualitzada del nostre poble a vol
d’ocell. 

El 21 de març passat es va
programar la xerrada titulada
“Rol parental i prevenció de
drogues en adolescents”,
organitzada per les regido-
ries de joventut i benestar
social. Aquest acte va anar a
càrrec de la fundació Pre-
venció.cat que és una asso-
ciació que treballa per pro-
mocionar les habilitats de
vida i social que garanteixin
una vida més sana i saluda-
ble. Amb aquest tipus de
xerrades es pretén informar,
assessorar i guiar els pares
sobre el desenvolupament,
aprenentatge i socialització
de l’adolescent. La xerrada
es va fer a la sala d’actes del
pavelló i va comptar amb la
presència i participació de
l’atleta vilatortí Roger Puigbò. Nou equip audiovisual 

al Saló Catalunya
El Saló Catalunya ha estat dotat d’un nou equip audiovisual.
Després de la mort del maquinista de cine Vicenç Godayol es va
fer evident la necessitat de comptar amb un equipament audio-
visual complet i modern, instal·lat permanentment a la sala tèc-
nica del Saló. Es decidí adquirir un projector d’alta definició, de
la marca Hitachi, i integrar-lo a cabina, al costat de l’antiga
màquina de cine. D’aquesta manera els operadors tindran con-
trol del projector des de la mateixa sala. El nou projector, molt
versàtil, incorpora una òptica que pot ajustar la mida de la pro-
jecció segons les necessitats de l’acte.

També s’han fet algunes millores a la sala tècnica: s’ha retirat
el vidre de protecció de la finestra perquè el tècnic de so pugui
escoltar el volum de la sala, i s’ha instal·lat un nou prestatge per
posar, a alçada del tècnic, l’equalitzador i els aparells que sigu-
in necessaris.

També hi ha prevista la compra d’un reproductor pel Saló i la
instal·lació d’un cable VGA que connecti la sala tècnica amb
l’escenari. D’altra banda també està previst pintar el vestíbul i el
passadís del Saló, així com l’Aula de Cultura.

A banda d’aquest nou projector d’alta definició, pressupostat
en 4.000 €, l’Ajuntament n’ha adquirit un altre de portàtil, també
de marca Hitachi, per 665 €. L’Ajuntament ha comptat amb el
suport del tècnic Josep Rodríguez Morera, que ha assessorat en
tot moment sobre quins models eren els més adequats en fun-
ció de les prestacions i de la relació qualitat/preu, i que ha cal-
culat l’òptica necessària per la instal·lació definitiva.

La 31a edició de la
Caminada popular de les
Guilleries es farà el proper
diumenge 18 de maig.
D’entrada es pot avançar
que l'itinerari passarà pel
Perer, la bassa d’en Burdon,
l’Ausió, Puigsec, can Gar-
bells, can Barretina, Coll
Llobera, Sant Llorenç, Coll
de Portell, Torrents, Rome-
gats, la font de la Riera, la
Carena i el Castell. En
aquests moments s'està tre-
ballant en la disposició dels
punts de control i avitualla-
ments i l'organització logísti-
ca.

31a 
Caminada
Popular de 
les Guilleries
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nens cantaran junts 
el proper 25 d’abril 
a Sant Julià
“No tinc temps per ser feliç” és el títol de la
cantata que es farà aquí a Sant Julià el diven-
dres 25 d’abril dins el projecte “Cantem junts”.
Aquest és un projecte de cooperació on sis
escoles de municipis veïns de la comarca
d’Osona compartiran una cantada col·lectiva.
Concretament les escoles de primària de
Calldetenes, Folgueroles -que també acull els
alumnes de Tavèrnoles-, Santa Eugènia de
Berga, Vilanova de Sau i naturalment les dues
escoles de Sant Julià de Vilatorta. En total par-
ticiparan a la cantada uns 720 alumnes aproxi-
madament.

L’objectiu d’aquest projecte és posar en
contacte infants de diferents municipis i, a par-
tir d’un treball cooperatiu i el coneixement
mutu, crear una experiència col·lectiva enriqui-
dora per als nens. I aquest any el concert serà
a Sant Julià, a la zona del Pavelló, però la idea
és que es faci cada dos anys de manera itine-
rant a cada municipi implicat.

El projecte està enfocat exclusivament a la
pràctica coral com una de les moltes discipli-
nes que engloba aquest art, i es concreta en un
concert dedicat a repertori que, en temps tan
difícils i tan saturats de notícies no del tot posi-
tives, ajudi a entreveure una escletxa d’espe-
rança pel futur que els nostres alumnes estan
traçant. El repertori escollit, doncs, parla de la
felicitat, del valor de les petites coses de la
vida, de la consciència en la cura que hem de
tenir del nostre entorn, entre altres valors.

El concert s’articula en tres blocs diferen-
ciats, que s’interpretaran de manera combina-
da, ara els petits -de 1r a 3r-, ara els grans -de
4t a 6è-, ara tots junts. Això permet disposar
d’un repertori expressament triat per les dife-
rents edats, alhora que mostra als cantaires
que hi ha coses que podem fer tots junts, grans
i petits, dins un gran tot.

Les cançons escollides aniran travades amb

un petit text llegit per un narrador que ajudi a
fer un concert més rodó i que permeti reforçar
el missatge que es vol fer arribar als cantaires,
a les seves famílies i a la població en general. I
amb la participació d’un piano, dos violins i un
violoncel.

Aquesta cantada va ser una idea d’un parell
de mestres de música de les escoles juntament
amb la Buia Reixach, que n’és la directora artís-
tica. I de seguida que es va proposar es va aga-
far amb molta il·lusió per part de la resta de
mestres de música i les direccions de les esco-
les implicades. És per això que les cançons que
formaran part del repertori de la cantada han
estat treballades ja des de principis de curs a
les hores de música de les escoles.

I dels assajos que ja hem pogut veure us
podem dir que serà un vespre memorable. Això
sí, demanem la màxima col·laboració de tot el
poble. Farà falta la implicació de mestres, asso-
ciacions de pares i mares, i de tota aquella gent
que vulgui ajudar per tal que aquest dia surti
rodó.

Us esperem a tots el proper 25 d’abril, a 2/4
de 7 del vespre, al pavelló municipal de Sant
Julià de Vilatorta. I, allà, “Cantem junts”.

s’espera una gran afluència de gent a la
zona esportiva i per tant una previsible
manca d’aparcaments, es per aixòque
es demana que les famílies de Sant
Julià s’abstinguin de venir en vehicle al
Pavelló.
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El diumenge 16 de març els
voluntaris de les visites
guiades vam començar ofi-
cialment la temporada 2014.
Aquest es el segon any de les
visites que ja es poden consi-
derar plenament consolida-
des. Es va aprofitar la seu del
Punt d’Informació de l’Espai
Natural i de Meteo-Vilatorta al
parc de les Set Fonts com a
punt d’inscripció i sortida de
les visites. Aquest indret n’o-
fereix un emplaçament idoni,
ja que disposa d’unes ins-
tal·lacions molt adequades i
també de lloc on poder apar-

El mes de desembre passat es
va inaugurar la nova Farmàcia
i Òptica. En motiu de la inau-
guració es va oferir un refrigeri
a tots els veïns del poble que
va estar amenitzat per un grup
de jazz, dirigit per músics de
Sant Julià. En aquest mateix
acte, que es va fer davant de
l’establiment en un espai habi-
litat amb carpes, estufes,
estores i taulells, un dibuixant
feia caricatures a tots els nens
i les nenes. 

La nova farmàcia està
situada al núm. 11 del carrer
de Núria. Amb el canvi d’ubi-
cació s’ha aprofitat per
ampliar horaris i ampliar ser-
veis. El nou horari és de
dilluns a divendres de 9 a 14h
i de 16.30 a 20.30h, i dissabte
de 9 a 14h. D'aquesta manera
es vol apropar la farmàcia a
tots els veïns de Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons. Hem de
fer èmfasi també amb el nou
telèfon de l’establiment: 93
812 29 49.

Referent als nous serveis,
s’ha obert una secció especí-
fica d’òptica amb consultori

Inici de la temporada de les visites guiades 
de les rutes Modernista i de l’Aeròdrom

La Farmàcia i Òptica Comas estrena local i amplia serveis

car, a banda d’estar just al
punt de sortida de la ruta de
l’aeròdrom.

A les 10 del matí van sortir
un grup d’unes 10 persones
que amb la guia Cristina
Suñén varen recórrer els dife-
rents punts de l’aeròdrom
Vilatorta, seguint atentament
les explicacions i també apor-
tant els comentaris i coneixe-
ments sobre el tema.

A les 11 va sortir un grup
força més nombrós, de 22
persones, varen acompanyar
Montse Piqué, la guia titular
de la ruta modernista i nou-

centista a recórrer els 2 quilò-
metres de la ruta, amb expli-
cacions de les característi-
ques tècniques dels diferents
edificis i també de la seva his-
tòria i la de les famílies que
han estat part de la historia del
nostre poble.

Tothom va gaudir d’un dia
de primavera extraordinari que
va acompanyar gratament les
visites. La propera cita oficial
serà en motiu de la Fira del
Tupí, a finals de maig, tot  i que
estem preparant un calendari
per donar una certa regularitat
a aquestes visites.

propi on es poden fer revi-
sions visuals, lents de contac-
te, ulleres graduades i de sol,
revisió de la pressió ocular,
etc. També s’han incorporat
nous serveis com: homeopa-
tia, dietètica, fitoteràpia, orto-
pèdia, espai per a nadons i
infància i dermocosmètica. 

L’equip està format per tres
farmacèutics llicenciats i
especialitzats en diferents

temàtiques: Anna Ramírez,
especialitzada en homeopatia
per l'Institut Heilpractiker de
Barcelona; Josep Salvans,
especialitzat en nutrició i die-
tètica; i Alfred Verdaguer, màs-
ter en ortopèdia titulat per la
Universitat de Barcelona. Pel
que fa a la secció d'òptica hi
ha la Irene Lorenzo diplomada
i col·legiada, especialitzada en
optometria.
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Roser com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional

Twitter 
d’atenció 
ciutadana

En un acte que es va fer a la sala de plens de
l’Ajuntament el dia 13 de març passat, el
president de les Caramelles del Roser, Santi
Riera i el vice-president Joan Colomer, amb la
presència de l’alcalde Joan Carles Rodríguez
i del regidor de cultura Lluís Vilalta es va fer
entrega del document, que conté la memòria
perquè les Caramelles del Roser siguin decla-
rades Festa i Element Festiu Patrimonial
d’Interès Nacional, a Lluís Puig Gordi,
Director general de Cultura Popular de la
Generalitat de Catalunya. En aquest acte
també hi assistiren M. Àngels Blasco, directo-
ra del Servei de Cultura de la Generalitat. Els
tràmits de sol·licitud s’iniciaren, però, el 15 de
novembre de 2012. 

En la memòria presentada s’hi exposen els
motius que requereix la normativa que regula
aquest procediment i hi consta tota la docu-
mentació existent de les Caramelles del
Roser des dels seus orígens fins a l’actualitat:
la Butlla fundacional de la Confraria del Roser
–del 1592-, la lletra dels Goigs de la Verge del
Roser –manuscrit del segle XV-, una bibli-
ografia amb totes les referències publicades
en enciclopèdies, llibres, revistes i CD’s, l’a-
partat d’hemeroteca amb una selecció de
retalls de premsa de diverses èpoques, un
àlbum de fotografies des de 1908 fins als
nostres dies-, una relació de tot l’arxiu musi-
cal de les caramelles, un DVD que conté
diverses filmacions amb càmera super 8 rea-
litzades per Josep Carrera i Josep Fiter (en

Pitu de can Fil) en la dècada de 1970, el CD
enregistrat l’any 2007 que conté 14 peces can-
tades per les Caramelles del Roser i el llibre que
es va editar l’any 1990 en commemoració del
Quart Centenari. Tot aquest material enquadernat
en un volum del qual s’han fet tres exemplars: un
per a la Direcció general de Cultura Popular de la
Generalitat de Catalunya, un per a l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta i un per a les Caramelles
del Roser.

Lluís Puig, que va visitar l’edifici de ca
l’Anglada on s’ubicarà el futur centre d’inter-
pretació de les Caramelles del Roser, va escoltar
amb atenció els arguments que justifiquen la
sol·licitud per tal que la declaració es faci coin-
cidint amb la commemoració, l’any que ve, dels
425 anys de les Caramelles del Roser i es va
comprometre a treballar per-què la declaració
arribi puntual a la cita.

Per tothom qui tingui perfil a Twitter, us
recordem usuaris interessants a seguir que
donen informació ciutadana:

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta:
@aj_SJV
Generalitat de Catalunya: @gencat
Bombers: 
@bomberscat012  @012
Trànsit: @transit
Telèfon d’emergències 112: @112
Meteocat: @meteocat
Mossos: @mossoscat
Rodalies: @rodali

“Ciutats de la ceràmica”
es presenta a Brussel·les 
El 30 de gener passat es va presentar a
Brussel·les l'Agrupació Europea de Coopera-
ció Territorial "Ciutats de la Ceràmica" (AECT),
que tindrà la seu oficial a Totana (Múrcia). Els
membres de l'Agrupació són les associacions
nacionals d'Itàlia, França, Espanya i Romania,
de les quals Sant Julià de Vilatorta també en
forma part. L'Agrupació ja ha començat a
marcar les grans línies d'actuació, que en
general passen per gestionar projectes de
cooperació entre els quatre països membres
a través de fons europeus i col·laborar amb
ciutats d'altres països, així com amb altres
institucions vinculades a la ceràmica d'àmbit
europeu, com la CeramUnie o la xarxa UNIC. 
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Les puntaires de Vilatorta i Vilalleons han ence-
tat una nova etapa amb l’objectiu de promocio-
nar aquesta tècnica manual i tradicional que
consisteix a teixir peces delicades com poden
ser tapets, mocadors, estovalles... 

El canvi de l’entitat es visualitza amb l’estre-
na d’un nou logotip que ha creat expressament
l’Oriol Chumillas. És una barreja entre clàssic i
modern, on apareix el concepte de l’olla com a
element identificatiu i que fa les funcions de
coixí i de quatre agulles de cap que coronen el
disseny. De cada boixet en surt un fil cap a les
agulles i de fons hi ha un patró de puntes de
coixí darrera del nom puntaires perquè sigui
fàcil d'identificar. Per acabar-ho de rematar hi
ha un rodet de fil enmig de l’orla on apareixen
els nom de Vilatorta i Vilalleons. S’ha escollit
una tipografia entre clàssica i moderna. 

Com a activitat més immediata les puntaires
ha començat els preparatius de l’organització
de la trobada que es fa per la Festa Major i que
enguany arriba a la quinzena edició. 

Si voleu aprendre a fer puntes al coixí, les
puntaires de Vilatorta i Vilalleons us n’ensenya-
ran. Es troben els dijous de 3 a 5 de la tarda al
Casal dels Avis.

Nova etapa de 
les puntaires de 
Vilatorta i Vilalleons

Recapte d’aliments

Concert de VICUS

Més de 150 persones assistiren el diumenge 16
de març al concert que VICUS va fer al Saló
Catalunya. El grup VICUS neix a Vic la primave-
ra de l’any 2001, quan Miquel Soler, Josep Mª
Miró i Lluís Toran decideixen formar un grup
que fos un vehicle per a les seves inquietuds
musicals i creatives. Tots tres participaven en
d’altres formacions o grups musicals, com ara
els Cantadors del Dijous, Els Tranquils o l’Orfeó
Vigatà. Així, doncs, els primers objectius que es
plantegen com a grup es gaudir de la música i
les cançons interpretades en viu i en grup redu-
ït. El repertori de VICUS ha estat de sempre
força eclèctic. Des de cançons pròpies i poe-
mes musicats, pels mateixos components del
grup, fins a versions d’algun tema de música
country, espiritual negre o de Pete Seeger, i
amb un caràcter que va des de la seriositat del
compromís, passant per la broma, la ironia o el
sarcasme. Musicalment parlant, es pot dir que
el grup es basa amb l’alternança i conjunció de
tres veus que combinen totes les possibles for-
macions (solistes, duets i trio) acompanyades
per dues guitarres, harmònica i baix. Sovint
aquesta combinació juga amb contracants o
interludis d’harmònica o de guitarra i en oca-
sions puntuals amb l’acompanyament d’altres
instrumentistes convidats. El grup ha editat dos
CD “Pell i paraula” i “Vigatanades”.

En el concert de VICUS al nostre poble es va
posar en pràctica el que s’anomena taquilla
inversa que és una modalitat en la qual l’espec-
tador és qui decideix, una vegada vist l’espec-
tacle, pagar el que considera oportú i just. És
un exercici de responsabilitat i maduresa on
l’espectador ha de tenir en compte tots els
costos el que envolta l’espectacle i la remune-
ració digna dels artistes. Tenint en compte això
i la seva possibilitat econòmica, l’espectador
estableix el preu de l’entrada.

Durant les festes de Nadal passat va tenir lloc
la recapte d’aliments per a les famílies amb
pocs recursos que viuen a Sant Julià de
Vilatorta. Es recolliren més de 500 quilos d’ali-
ments, un centenar més que l’any anterior. Cal
fer un agraïment especial a tots els comerciants
del poble que han col·laborat en la campanya,
a l’ajut de tots els voluntaris i a totes les perso-
nes que han portat aliments. Gràcies a tots,
sense vosaltres, això no hauria estat possible.
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Ramon Fiter i Montserrat Pratdesaba van obrir la botiga de Can
Fil l’any 1918 al núm. 25 del carrer del Rector Roca. El 1964 l’es-
tabliment es traslladà als baixos del nou edifici del costat, que fa
cantonada amb l’avinguda de Montserrat. Enguany, doncs, Can
Fill fa 50 anys d’aquell trasllat. Per celebrar-ho el 20 de febrer
passat va estrenar la nova imatge de la botiga, que ha compor-
tat una ampliació i remodelació total de les instal·lacions, que
ara ocupen 90 m2. S’ha renovat la il·luminació, les prestatgeries,
la cambra frigorífica, l’obrador, el mural del fred i s’ha redistribu-
ït tot l’espai comercial. Jordi Vila Fiter representa la quarta gene-
ració de la família que està al capdavant d’aquesta botiga dedi-
cada a productes d’alimentació i elaboració pròpia d’embotits.
Actualment Can Fil forma part de la cadena Suma i continua ofe-
rint el servei de dur la compra a domicili. L’horari de l’establiment
és de dilluns a dissabte de 9 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda,
i el seu telèfon és el 93 812 24 67.

El tradicional Aplec de Sant Ponç que anualment se celebra el
dia 11 de maig, enguany es farà el dissabte dia 17. En escaures
en diumenge s’ha cregut convenient canviar-lo de dia per no
interferir en els serveis religiosos que es celebren a al parròquia.

El canvi de data al dissabte següent també ve condiconat
perquè el dia abans del sant hi ha programats els actes de cele-
bració dels 30 anys d’en Pàmfil i l’Elisenda, gegants de Sant
Julià de Vilatorta.

L’Aplec de Sant Ponç,
el dissabte 17 de maig

Can Fil celebra 50 anys de la
botiga i renova les instal·lacions

Un dibuix de
l’Estel Suy 
seleccionat com
a imatge per a la
campanya Osona
Contra el Càncer

Tres generacions de la família Fiter: en Lluís Fiter i la Carme
Perelló, la seva filla Lluïsa i el seu net Jordi. També hi ha la Lola
Villena  –dependenta-. 

Osona Contra el Càncer ha
realitzat la campanya "Estil de
vida saludable" adreçada a
totes les escoles de la comar-
ca i que consisteix en una
representació a càrrec de
Titelles Naip, en la qual fan
veure als nens i a les nenes els
avantatges de no fumar, d'una
alimentació adequada, de
l'exposició llarga de la pell al
sol, etc. Aquesta representa-
ció també es va fer a l’escola
pública Bellpuig. Com a com-
plement a la campanya els
alumnes participaren en el
concurs de dibuix, relacionat
amb l’obra que havien vist. El
dibuix guanyador i seleccionat
pel cartell d’aquest any ha
estat el de l’Estel Suy alumna
de 2n. Moltes felicitats de part
de tots Estel!
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Concurs per triar el logo de l’Associació
Des de l’associació us volem informar que ja tenim
logo! És aquest que podeu veure a la imatge. Què us
sembla? Us agrada? De tots els participants ja tenim
guanyadora. Es tracta de la Gemma Uribe Codina
que ha estat premiada amb 100€ per la seva pro-
posta. Enhorabona pel premi i gràcies els que hi vau
participar!
Campanya de Nadal
A mitjans de novembre, també vam començar la
campanya de Nadal per sortejar una magnífica
panera valorada en mes de 500€. La guanyadora,
aquest cop va ser la Mercè Erra Codina, en el sor-
teig que es va realitzar coincidint amb la cavalcada
de Reis al pavelló. Com sabeu, aquesta campanya
consistia a aconseguir una butlleta i que deu dels
comerços, que formen part de l’associació, la
segellessim si la compra superava els deu euros.
Hem de dir que la participació ha estat tot un èxit
gràcies a vosaltres: gairebé 400 butlletes van entrar
en concurs.
Seguiu-nos
També us voldríem recordar que durant l’any ani-
rem fent activitats i ens agradaria que hi participés-
siu. De moment, som 21 establiments que formem
part de l’associació, però amb el temps esperem
ser-hi tots. Per això, si voleu estar més informats,
podeu seguir-nos a través de la xarxa social
Facebook amb el perfil “Associació de Comer-
ciants de Vilatorta de Vilalleons”. També podeu
contactar amb nosaltres a través del correu acvila-
tortavilalleons@gmail.com.

Terra vilatortina per al
Roure del Tricentenari

Associació de Comerciants
Vilatorta i Vilalleons

Acapte de sang

En el marc de la commemoració del
Tricentenari dels fets de 1714, el dia 2 de
març de 2014, la muntanya de Montserrat
va acollir la plantada d’un roure que s’arre-
larà amb terra arribada de tots els pobles
de Catalunya. L’Ajuntament de Sant Julià,
com la resta d’ajuntaments del principat, va
rebre la petició de col·laboració a l’acte
amb un grapat de terra del nostre municipi
com a aportació simbòlica per la plantada
del Roure del Tricentenari, per tal que
aquest esdevingui una icona que es projec-
ta en el futur i que vol ser emblema de la
força del nostre país. L’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta va respondre la petició
enviant una terra que té una significació
especial per a nosaltres: terra de les terre-
res, l'indret on els nostres terrissers extre-
ien la matèria prima per fer tupins, cassoles
i tota mena de peces de terrissa que prove-
ïen les cuines i llars de Sant Julià, d’Osona
i d’altres comarques veïnes. Esperem que
el roure creixi amb la terra de totes les viles
i ciutats de Catalunya com a símbol d’uni-
tat i fermesa. 

El 10 de març passat es va fer una acapte
de sang al nostre municipi. En total es van
fer 40 donacions i 10 oferiments. Una
donació de sang pot fer-la qualsevol perso-
na de més de 18 anys que no tingui cap
problema de salut i que pesi més de 50 qui-
los. Segons els responsables del Banc de
Sang, cal incrementar les donacions per fer
front a la demanda, i al càlcul que un 70%
de la població acabarà necessitant una
transfusió en algun moment. Catalunya
necessita unes 1.000 bosses diàries.
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Un dia com qualsevol altre dels molts que fa que em moc per les
Guilleries vaig sortir a córrer tot sol i vaig anar fins a les Baumes
de Sant Julià, un lloc conegut per molts vilatortins, però molt
poc freqüentat ja que pocs saben la ubicació exacte. Però grà-
cies a una “persona” o un grup de “persones” (per no anome-
nar-los d’una altra manera)  fa pocs dies, varen facilitar l’accés a
les Baumes amb cartells i marques pintades de color groc als
arbres que prèviament havien raspat, fins i tot un cop dins les
baumes varen ser prou “intel·ligents” per pintar amb rodones de
pintura groga les pedres d’entrada a cada bauma i arrencar la
molsa que cobreix les roques per poder-les pintar amb comodi-
tat (la natura triga molt temps en cobrir una roca de molsa).

Fa molts anys que en conec l’existència i normalment hi porto
amics perquè les coneguin i sobretot les respectin, ja que és un
indret privilegiat amb diferents caus d’animals (teixons) i amb un
microclima propi  que per mi, i per molta gent, les fa molt espe-
cials. Durant els últims 30 anys no he vist canviar el seu aspec-
te, però si ens dediquem a marcar el camí d’accés i a destros-
sar el que la natura ha tardat tants anys a fer, molt aviat ens
podem trobar amb un indret completament diferent al que
coneixem i perdi el seu encant especial.

La “persona” o “persones” que han fet les pintades no crec
que siguin amants de la natura (una persona que s’estima la
natura, no fa aquestes coses), simplement crec que un dia varen
passar per allà i varen trobar les Baumes per casualitat i sorpre-
sos per la seva descoberta i sentint-se els nous descobridors
del segle XXI, decidiren senyalitzar la seva ubicació sense pen-
sar en cap moment el mal que els hi feien.

Amb aquest escrit no pretenc que la gent del poble no cone-
gui un lloc com aquest, el contrari, si qualsevol dia em trobeu i
voleu que us porti fins les Baumes, ho faré amb molt de gust i
us ensenyaré a respectar-les com jo les he respectades.

Marc Erra i Puig

Les baumes maltractades

El dia 4 de març, l’Aula de
Cultura va acollir la presenta-
ció de Som Energia, una coo-
perativa comercialitzadora i
productora d’electricitat 100%
renovable que ja ha treballat
en algun projecte a la nostra
comarca: dues teulades foto-
voltaiques al pavelló d’esports
i a les piscines municipals de
Manlleu.

El projecte de creació de la
cooperativa va prendre forma
durant la primavera del 2010
quan un grup de persones vin-
culades a la Universitat de
Girona varen veure la necessi-
tat de reproduir experiències
exitoses en d'altres països
europeus per promoure la par-
ticipació de la ciutadania en
un canvi de model energètic.

És l’any 2011 quan Som
Energia, SCCL funciona ple-
nament com una cooperativa,
amb l'ànim d'assolir els pri-
mers objectius marcats: con-
vertir-se en una comercialitza-
dora d'electricitat 100% reno-
vable i iniciar els primers pro-
jectes propis de producció
d'energia. El setembre del
mateix any inicia l'activitat de
comercialització d'electricitat
verda certificada i comença la
construcció de la primera ins-
tal·lació de producció d'ener-
gia renovable de la cooperati-
va, una coberta fotovoltaica
de 100kW a Lleida.

Actualment Som Energia té
13.000 socis, 12.000 contrac-
tes de llum i una inversió en
projectes d’energia renovable
de 3,5 milions d’euros apor-
tats pels seus socis, sense la
participació de bancs ni inter-
mediaris. L’objectiu de Som
Energia és reunir a milers de
persones amb el desig de can-
viar el model energètic actual i
treballar juntes per assolir un
model totalment renovable.

Presentació de
Som Energia
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L’art de l’Ikebana
Els principis estètics de l’Ikebana són els mateixos de l’art
japonès en general. Una representació artística que neix de
l’observació i respecte a la natura i acosta el propi coneixe-
ment. Es practica amb tres conceptes importants: senzillesa,
equilibri i bellesa. Es treballa amb materials efímers: flors,
branques i fulles. S´accepta la transitorietat de les coses i vol
expressar la seva essència i la de l´home a la natura.

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

Novament la parella de vilatortins formada per
Toni de Josep i Assumpta Codina que practi-
quen ball esportiu de competició, han assolit
un altre repte més enllà de les nostres terres,
participant en el campionat d’Espanya de ball
de saló esportiu en la modalitat de 10 balls (5
d’estàndadr i 5 de llatins), que se celebrà el
dia 8 de febrer a Benalmadena (Màlaga), asso-
lint una molt lluitada i merescuda 5na posició,
ja que ser dels 6 finalistes és de per si tot un
triomf, així doncs, el nom del nostre estimat
poble es va fer sentir en la presentació de les
parelles finalistes i en la classificació final.

Si bé és un esport poc practicat a la nostra
comarca, en general hi ha un novembre consi-
derable de gent que s’hi dedica, potser la
manca de coneixement del ball com a discipli-
na esportiva, fa que no es practiqui prou tot i
els seus beneficis pel bon estat físic del cos
de totes les edats i a més molt divertit. Us hi
animeu?

Els alumnes de quart del SI Calldetenes Pol
Curós, Gil Creus, Albert Serra i Martí Garcia vam
fer una panera per finançar el viatge de final de
curs, en què van contribuir de manera desinte-
ressada les botigues Can Fil (Alimentació Fiter),
el forn de pa, la perruqueria Carme, la botiga del
bar Joan, l’estanc, la farmàcia òptica Comas, el
Rebost, la pastisseria Crossandra, l’Engruna, la
clínica veterinària, el supermercat Vilamala, la
perruqueria Montse, Electrodomèstics Rossell,
la Llibreria Montseny, la Botiga Nova, can Puig
(Carnisseria Gallart) i Elena Sbell (Estilista). Es
van vendre cent números, del “00” al “99”, a dos
euros cadascun, i es va sortejar segons les últi-
mes dues xifres del primer premi de La Grossa
de Nadal, la loteria catalana que feia la primera
edició aquest any. El número premiat va ser el
73, i la guanyadora va ser Gemma Blanch. Els
alumnes organitzadors volem agrair la col·labo-
ració de les botigues i dels particulars que van
comprar números.

Toni de Josep i
Assumpta Codina al
Campionat d’Espanya
de balls de Saló

Panera de cap d’any de
l’Institut de Calldetenes
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Butlleta de participació 
“Què saps de Vilalleons?”
Respostes:  

1. ……..………...........................…………………………………………………..............................................…

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

Dades del concursant: 

Nom i cognoms …………………………………………………......................................…….......…

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

Adreça ………………………………………..…….........…………….......................................……….......… 

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

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

Solucions del número passat 
“Què saps de Puig-l’agulla?”

1. Uns lleons.
2. Exvots

La guanyadora va ser la Roser Taberner. Felicitats

Concurs
Què saps de Vilalleons?

Vilatortins
en xarxa

1. Com es diuen les dues campanes de l’església de Vilalleons?

2. Quin any es van fusionar els termes municipals de Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons per formar un sol municipi i ajun-
tament?

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'Ajuntament fins a les 12 del migdia del dijous dia 17 d’abril.
El sorteig es farà a la tarda del mateix dia.

Us proposem dues preguntes relacionades amb el
poble de Vilalleons.

@
Arnau Mas @Arnau_Mas
(23 de febrer)
5/5 Foto deixalles Ral.li Sprint Sant
Julià #Vilatorta. Esperem que qui
hagi de prendre mesures, les pren-
gui. pic.twitter.com/KvnwHl1owT

Esteve Camps @estevecamps
(26 de febrer)
Carme Sala regidora de Sant Julià
de #Vilatorta presenta la seva
renúncia com a regidora de
@ConvergenciaCAT #Osona

Claudia Dunkel @ClaudiaDunkel
(2 de març)
Carnaval monstruós! #tupinots
#monstresdelesgaletes

J

Josep Mª Reniu @jmreniu 
(14 de març)
Avui a les 8 del vespre #votarésde-
mocràcia amb @jmreniu a Sant Julià
de Vilatorta. Vindreu? Va vinga!

Ubicator @ubicator 
(26 de març)
Buscamos colaboradores que quie-
ran promocionar #Sant Julià de
Vilatorta y sus negocios.
Escribe a info@ubicator.net

Cris Suñén Vilamala @Crisgas_22
(31 de març) 
Moltes gràcies a tots aquells que han
fet possible que aquest primer cap
de setmana de #Jornades Aerò-
dromVilatorta hagi estat tot un èxit.
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Polígon La Quintana
Carrer del Comerç, 17c
Tel.: 93 888 73 09

SANT JULIÀ DE VILATORTA

A. MOLERO / LLUÍS TIÓ
Reparació i

venda d’automòbils

Especialitats:
ENTREPANS

TAPES VARIADES

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

Ausa
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
Celebrem 50 anys 
de la botiga nova
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Dante Miravet, 86 anys

Sí, és necessària la creació de
l’associació perquè així la gent
del poble compra més i s’ani-
ma el comerç local.

Pregunta pels comerciants: 
Per què heu decidit formar part de l’associació de comerciants 
i per què ho trobeu necessari?

Pregunta pel poble: 
Creu que és útil i necessària l’associació de comerciants? 
Per què?

Ferran del Barrio, 60 anys

Sí, ja fa temps que s’hauria
d’haver creat ja que és impor-
tant que els comerciants s’ha-
gin agrupat per intentar fomen-
tar el comerç del poble.

Carme Vilamala 
(Perruqueria Carme)

L’associació és necessària ja
que estar-hi involucrats ajuda
a potenciar més el comerç del
poble i la seva activitat.

Claire Bradbury, 55 anys

Sí, penso que s’ha d’intentar
animar el comerç del poble i
aquesta és una bona manera
d’incentivar-lo.

El poble opina

Jordi Vila 
(Alimentació Fiter “Can Fil”)

L’objectiu és potenciar el
comerç del poble i intentar que
la gent de Sant Julià es quedi
a comprar aquí i no ho hagi de
fer fora.

M. Àngels González 
(Llibreria Papereria Montseny)

Pensem que és interessant que
hi estiguem tots ja que si estem
agrupats podem tenir més
força.

Amy Von Arend
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Arriba la 
6a Fira 
del Tupí
Els propers 24 i 25 de maig
Sant Julià de Vilatorta celebra-
rà la sisena edició de la Fira de
Ceràmica i Terrissa “El Tupí”.

La inauguració de la 6a edi-
ció de la fira del Tupí anirà càr-
rec de l’alcalde de Sant Julià
de Vilatorta Joan Carles Ro-
dríguez i del conseller d’Em-
presa i ocupació de la Gene-
ralitat de Catalunya Felip Puig
i del diputat delegat de Turis-
me de la Diputació de Bar-
celona Ramon Riera, entre
altres autoritats. Aquest any la
presidenta d’honor de la fira
serà l’àvia Remei, que molts
coneixeu de l’any passat quan
l’equip de TV3 va ser a Sant
Julià amb el programa “Diven-
dres”.

Com en cada edició, es
farà una acurada selecció
d’expositors, tots  artesans de
la terrissa i de la ceràmica,
que com cada any ofereixin al
públic assistent alguna nove-
tat, sempre amb productes de
gran qualitat. 

Novament complementarem
la fira  oferint un estand als
comerciants que tenen un esta-
bliment al municipi i  les entitats
del poble, que com cada any
han participat en la Fira.

Paral·lelament a la Fira,
comptarem amb la majoria
d’activitats complementàries
habituals com conferències i
projeccions entorn de la cerà-
mica i la terrissa, tallers de
ceràmica, taller de rakú,
demostració del torn a càrrec
dels artesans que participen
activament a la Fira, activitats
que habitualment han  tingut
una gran acollida i una molt
bona participació del nombrós
públic assistent.

Com a novetat, en aquesta
edició tindrem un municipi ter-

risser convidat, que aquest
any serà Breda, amb la idea
de convidar es farà un espec-
tacle itinerant a càrrec de
Vilatorta Teatre, la peculiaritat
del qual recau en la seva
mobilitat i pretén ser un ele-
ment dinamitzador de la Fira.

En aquesta edició també
comptarem amb la participa-
ció d’un terrisser de la
Catalunya Nord, el reconegut
Jean-Paul Azaïs, que a més
de mostrar una col·lecció de
les seves peces, ens oferirà
una conferència-debat per
explicar-nos les seves desco-
bertes en el món de la ceràmi-
ca.

I com a activitats comple-
mentàries cal destacar que
des de l’estand de promoció

turística de Sant Julià de
Vilatorta, s’oferirà un vegada
més, als visitants la possibili-
tat d'apuntar-se a dues de les
rutes guiades que es poden
fer al nostre municipi: La del
Modernisme-Noucentisme i la
de l’Aeròdrom on els visitants
podran gaudir d’aquestes
rutes amb un guia que els
donarà explicacions detalla-
des dels llocs que visitaran.

No ens oblidem tampoc del
públic infantil que aquest any
també comptarà amb un espai
familiar “Som petits!” on tro-
barem jocs, construccions de
diferents textures per als més
petits, jocs de cucanya, etc.
Els pares amb nens petits fins
a 10 anys  poden visitar i com-
prar tranquil·lament per la fira

El cartell, obra d’Irene Matarrodona
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mentre els seus fills estan vigi-
lats i es diverteixen.

Però una de les activitats
que més interès ha creat 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 Inno-

vació més Tradició  (I+T). En
aquesta  edició, en Ramon
Fort, ceramista  i en Ramon
Torrent i la Marta Tintó com a
dissenyadors  ens presentaran
l’obra que han emprès  de
forma conjunta  i interdiscipli-
nar. Ofici  i creativitat es fusio-
naran per crear unes formes

noves. Un cop finalitzada la
feina,  es preveu  exposar, de
forma ordenada i seqüencial,
tota la documentació, esbos-
sos, fotografies, filmació, etc.
que s’ha realitzat  en el procés
de gestació d’aquest projecte,
i de forma  preferent, s’expo-
saran les pe-ces  definitives
com a resultat final,  intentant
generar   un discurs narratiu  i
fluït  que sigui  entenedor per
l’espectador. L’entrega del
premi Innovació+Tradició tin-
drà lloc, seguidament a l’acte
inaugural, el dissabte dia 24 a
partir de les 12 del migdia a
l’Aula de Cultura. Esperem,
doncs, comptar amb la vostra
assistència  a l’acte per  tal de
poder engegar la fira amb la
participació activa dels nos-
tres vilatans.

A la plaça Catalunya, i en la
franja horària del migdia,
podreu tornar a  tastar “El
Mos del Tupí”, tapes cuinades
amb terrissa i elaborades pels
nostres restauradors.

A més com que aquest any
comptem amb la participació
de l’àvia Remei, i coneixent la
seva saviesa gastronòmica de
la cuina amb terrissa, ens farà
una demostració i participarà
de jurat en un concurs que
estrenarem aquest any i que
portarà per títol “La cuina vila-
tortina de cassola”. 

Per tenir un poble ben enga-
lanat durant la fira, us dema-
nem a tots la vostra col·labora-
ció perquè decoreu façanes,
balcons, jardins, aparadors
amb peces de terrissa. És
important oferir la imatge d’un
poble cohesionat que participa
de totes les activitats que es
desenvolupen al municipi.

Per acabar només ens
resta convidar-vos a participar
de totes les activitats, ja que
festes com la Fira del Tupí
ens permeten difondre i donar
a conèixer una tradició cente-
nària que forma part de les
arrels del nostre poble.

Veniu i gaudiu de la  6a Fira
del Tupí. Us hi esperem a tots!

1a edició 
del concurs 
“La Cuina 
Vilatortina 
de Cassola”

La bossa de la Fira del Tupí
Enguany, els visitants de la Fira del
Tupí s’enduran les seves compres
en una pràctica bossa de paper
que es donarà a tots els estands. A
més del logo de la Fira, aquesta
pràctica bossa amb nanses porta
impresa la marca turística de Sant
Julià de Vilatorta, estrenada re-
centment. 

En el marc de la Fira del Tupí es convoca la primera edició
de “la Cuina Vilatortina de Cassola”, un concurs on hi pot
participar tothom que vulgui. En aquesta primera edició es
proposa uns peus de porc en cassola de terrissa. 

Els participants han de cuinar, a casa seva, una recepta
de peus de porc  (per a tres o quatre persones) i portar-la en
cassola de terrissa a l’escenari de la plaça de Catalunya, el
dissabte 24 de maig a ¾ de 5 de la tarda. Cada participant
ha d’adjuntar un full on consti els ingredients de la recepta,
una breu explicació del procés d’elaboració, el seu nom i
cognoms i dades de contacte (telèfon  o correu electrònic),
també pot aportar, si vol, alguna explicació complementària,
història o anècdota de la recepta.

El jurat estarà format per l’Avia Remei i dues persones
més vinculades al món de la restauració i la fira. Un cop
finalitzat el concurs l’avia Remei farà una demostració de
cuina elaborant una cassola de peus de porc amb naps. 

El primer premi consistirà en un àpat per a dues perso-
nes a l’hotel Masalbereda. El segon premiat s’endurà la cas-
sola de peus de porc cuinats per l’Avia Remei. Tots els par-
ticipants rebran un obsequi de record. Les cassoles seran
retornades als participants un cop finalitzat el concurs.

Us podeu inscriure a l’Ajuntament fins el dia 23 de maig
Trobareu més informació i les bases del concurs a l’apartat
de la Fira del Tupí, de la pàgina web de l’Ajuntament:
www.vilatorta.cat
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Just al cim de l'extensa care-
na que separa la plana de Vic
de les afraus de les Guilleries,
s'alça un imponent casalot
que té els orígens a la nit dels
segles: Sant Llorenç del Munt.
En aquell indret enlairat i
inhòspit, voltat d'abismes es-
pantosos, el poblament humà
hi va arrelar per motius mili-
tars, religiosos i civils. Aquesta
és la història dels seus darrers
masovers, la família pagesa
que el va abandonar el 1957.
Un relat fet de penúries i man-
cances, però també de sacrifi-
ci i estimació.

Josep Arumí i Intentas, que
serà el principal narrador
d'aquest relat, va néixer el
1939 a Calldetenes, i se'l van
afillar els masovers perquè

amb cinc anys escassos va
perdre els seus pares. A Sant
Llorenç va viure com un germà
més dels sis fills de Teresa
Arimany i Busquets i Jaume
Rifà: Maria, Josep, Joan, Ra-
mon, Miquel i Pepeta. És amb
ell mateix i amb en Francesc
Rifà i Codina -l'últim infant
nascut a Sant Llorenç, fill d'en
Josep, un dels sis germans-,
que un vespre de març de
2014 hem volgut submergir-
nos en la vella memòria que
ara guarden les parets del lle-
gendari castell i monestir.

De fet, la majoria dels testi-
monis d'aquest reportatge són
de Josep Arumí, puix que en
Francesc va marxar-ne de molt
petit i no recorda quasi res:
"Potser em veig jo, asse-gut al

pedrís de la porta, guaitant els
llums dels autos de línia i
alguns cotxes que pu-javen per
la carretera de Vila-nova",
rememora, tot mirant al sostre.

La cap de la família era, de
fet, Teresa Arimany, a qui tot
dos anomenen la "iaia", i que
va quedar-ne al front quan el
seu espòs va morir per una
gangrena derivada d'una feri-
da que es va fer quan va caure
treballant a la cabanya.

Un final d'època
Sense ser un cas únic -perquè
comparteix molts trets co-
muns amb el que van ser les
hores finals de la pagesia
catalana més desafavorida- la
memòria de l'última família de
Sant Llorenç té un perfil propi.

Records de l’abisme
La vida dels darrers masovers de Sant Llorenç del Munt

La família Rifà-Arimany, últims estadants de Sant Llorenç
La Teresa Arimany Busquets –masovera- vídua de Jaume Rifà, amb els seus fills Josep, Maria,
Pepeta, Miquel i Josep Arumí –afillat-; les seves nores Teresa i Luci; i els seus nets Francesc,
Maria Teresa, Marta i Dolors; també hi ha una amiga de la família. Fotografia feta a l’era de Sant
Llorenç el tercer diumenge de setembre –dia de la Festa Major de Sant Julià de Vilatorta- de
l’any 1957, dos mesos abans d’abandonar Sant Llorenç.
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Per fets com el d'habitar un
edifici d'una antiguitat insòli-
ta, l 'origen del qual es remu-
ntava a l'albada de l'any mil...

O perquè mentre ells hi
eren mai hi va arribar cap
vehicle de motor, ni un tractor,
ni un xerrac, ni l'electricitat...

O pel brutal contrast entre
el centre vital de poder
religiós i civil que un dia havia
representat Sant Llorenç,
amb l'estat de decadència en
què estava prostrat quan s'hi
aixoplugaren els protago-
nistes d'aquesta crònica, gent
pagesa, senzilla, persistent,
sobrevivint entre un doble
abisme: un de real, el de les
cingleres, i d'un simbòlic, el
del final d'època d'un tipus de
vida rural catalana.

El camí de bast
Per arribar a Sant Llorenç se
sortia de la carretera a la Mina
i es passava per un camí de

bast, apte només per a per-
sones i animals. Més tard es
va obrir el camí de carro per
Collsameda i així evitar el peri-
llós camí de l'esquei per la
banda de les Guilleries, que
és on s'havia estimbat el
sogre de la Teresa, prop de
coll Pedrís. Una creu de ferro
va recordar aquest luctuós fet
fins que es va obrir la nova
carretera.

La casa de pagès, abans
canònica agustiniana, i més
abans castell
L'interior de la casa, creuen
ells, no estava malament: hi
havia dues habitacions amb
cel ras i el quarto de la iaia
tenia rajols a terra. A dins les
estances, es jeia en uns
catres damunt de palla o de
màrfegues. "Calia ser molt
fort per viure en aquelles con-
dicions", admeten. A la nit,
tancaven la portalada del que

en diuen el pont -que es con-
serva igual que en aquell
temps-, i la iaia guardava un
quants rocs per si des de la
finestra calgués tirar-los con-
tra algun intrús. Davant la
casa, hi havia diversos co-
berts i cabanyes, ja desa-
pareguts: "Recordo que vaig
caure de cap al femer, que era
al costat de la porta que surt a
l'era", explica en Francesc.

El treball
La petita comunitat vivia d'a-
nar a fer jornals a bosc i de
plantar patates i blat als camps
de la part de dalt de la casa,
que ara són un espès bosc de
pins i que aleshores eren con-
reuats de cap a cap. "Ens
fèiem un tip de llançar pel cin-
gle les pedres que sortien dels
camps quan llauràvem. Eren
ben tallades, ben escaira-
des..." Impressionant, hi hau-
ríem d'afegir: sens dub-te que
eren les restes de la torre de
guaita militar que consta docu-
mentalment que existí allí dalt
fa més de mil anys!

L'aigua naixia al costat de
la casa, com ara. El bestiar
eren quatre o cinc vaques, un
parell o tres de cabres i algun
porc que es buscava la vida
amb els glans i el que trobava.
A bosc, la feina consistia en
tallar pi i alzina, fer feixos per
als forners i pelar els pins, tot
amb eines de tall, sense xer-
racs de gasolina, amb la
destral i el xerrac de mà de
dos caps.  "Vaig començar a
bosc als deu anys i ja arros-
segava amb un matxo fins al
gorg de Llitons per deixar els
troncs a punt de càrrega",
recorda Josep Arumí. 

El proveïment
Els nois sortien a caçar per
poder menjar carn: "La iaia
ens donava dos cartutxos que
no es podien malaguanyar."
En aquell temps hi havia molta
caça, amb dos es-quirols sor-
tia un arròs boníssim, "i així ja
no era un arròs cec, com en

L’edifici de Sant Llorenç als anys 50 del segle passat
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dèiem." Al paller, agafaven
ocells i ens els menjàvem. De
senglars, pocs, perquè la gent
els matava tant com podia,
sense límits, per disposar de
carn a taula. Era una cacera
sense gossos, a l'aguait i
esperar i esperar. La cacera era
"un autèntic acte de necessitat,
era per poder menjar".

A comprar, hi baixaven a
Folgueroles, a Sant Julià, i al
mercat de Vic: "Quan va morir
el pare, el forner de Fol-
gueroles, en Torrents, ens va
prometre que el pa el tindríem
garantit per sempre", senten-
cia, solemne, en Francesc.

Ep, un parell anècdotes!
La vida a Sant Llorenç també
reservava anècdotes, esce-
nes senzilles, insignificants,
que tanmateix sobreviuen al
temps. Explica en Josep
Arumí: "Un dia va baixar
tothom a Sant Julià i em vaig
quedar sol a guardar les
vaques. Com que tenia gana
vaig escapçar una llonganis-
sa i quan la iaia va arribar em
va renyar, desesperada: "Era
la millor de totes, la guar-
dàvem per al senyor rector!".

I també una altra: "No ens
rentàvem mai. Un dia que
havíem d'anar a Vic, la iaia i
una altra dona van escalfar

aigua al foc, al vespre, em van
agafar, i quan ja em tenien de
peus dins el cossi vaig deixar
anar el llum d'oli a dins, tot va
quedar a les fosques i em vaig
escapar!".

Entre el mite i la por
Una llegenda deia que els
frares de Sant Llorenç tenien
una màquina de fer diners i
que estava amagada en algun
lloc, però la família Rifà i
Arimany no la va trobar mai. I
sembla que el restaurador
actual, en Francesc Farrés,
tampoc, o almenys no ho ha
dit.

Hem parlat també del
costat fosc de la realitat amb
en Josep: "Jo no vaig sentir
mai cap presència de fan-
tasmes o esperits, ni pors
d'aparicions de morts, ni cap
rastre dels frares que hi
havien viscut. De petit tenia
por, però em va anar passat a
mesura que em feia gran. El
que m'havia atemorit més era
sentir el duc, de nit, que cri-
dava molt".

Tot i que el lloc és molt
solitari, es tenia contacte amb
els pagesos de les cases més
properes, com els Munts o les
Casasses. Un cop a la set-
mana passava el correu de
Vilanova de Sau, assenyalen.

Se sentien més o menys
segurs: "No teníem una sen-
sació de temença de ser ata-
cats o robats...".

Ombres de guerra i dictadura
Cada quinze dies els visitava
la patrulla de la Guardia Civil,
"que es quedaven a dormir, al
llit més tou i a l'habitació més
calenta." Del maquis, n'ha-
vien sentit a parlar però mai no
els van veure. Eren els temps
de més activitats de construc-
ció a la presa de Sau, i  com
que hi van posar una caserna
de la Guàrdia Civil els treba-
lladors estaven molt contro-
lats, la gent anava i venia amb
l'auto de la Hispano Hilariense
per la carretera de Vilanova i
"ningú no es desviava cap a
Sant Llorenç, que era un lloc
feréstec i desavinent".

Durant la Guerra Civil, prop
de la casa hi havia refugiats
capellans de la Calvaria de
Calldetenes i un grup de
desertors emboscats. Penjant
i despenjant peces de roba
des de la casa, com en tants
altres llocs i èpoques, s'avisa-
va als clandestins si hi havia o
no algun perill a la vora. Això
es feia durant la guerra per als
desertors, i després de la
guerra per a la gent que s'ama-
gava de la Guardia Civil.

Creu que hi havia plantada sota el Puig dels Moros en record
de Josep Rifà -que era músic i sogre de la Teresa Arimany-
que morí estimbat quan tornava de tocar a Vilanova de Sau. La
creu porta la inscripció següent: Aquí morí desgrasiadament
Josep Rifà el dia 19 d’octubre de 1924
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Història viva del nostre país...
El contacte permanent de

Sant Llorenç amb el món
exterior consistia en un vell
aparell de ràdio, un model de
vàlvules que s'alimentava
amb una pila grossa, quadra-
da. A la nit, d'amagat i amb
moltes prevencions, s'escol-
tava per ona curta la Radio
Pirenaica, l'emissora clandes-
tina contrària al règim fran-
quista que emetia des de
Rússia i Romania lluitant per
superar les interferències que
feia el govern espanyol per
impedir-ne l'escolta. També
se sentia Ràdio Vic i una
emissora d'en Teixidor de
Folgueroles. El fil de l'antena
casolana estava camuflat fins
a la teulada perquè els guàr-
dies civils no el veiessin. Anys
més tard, quan en Farrés feia
obres va trobar-lo: "Ell es va
pensar que era elèctric, però
no: mai no vam tenir cap
instal·lació elèctrica, era l'an-
tena de la ràdio", concreten.

Poca festa: ni el dia del patró
Celebraven la Festa Major de
Sant Julià de Vilatorta matant
un xai, i per Nadal menjaven
coca i també mataven alguna
peça. Totes les altres festes
passaven desapercebudes.
Per Pasqua hi anava el capel-
là a fer el salpàs. I poca cosa

més. Per Setmana Santa, la
iaia respectava el magre
cuinant bacallà.

"La senyora Teresa resava
a un sant que tenia dins d'un
globus de vidre a la seva
habitació, però no recordo si
era Sant Llorenç o quin altre
sant era. Potser sí que era un
Sant Llorenç, no ho sé... A
missa, jo no hi vaig anar mai",
explica en Josep.

Per Sant Joan es veien els
focs de les masies de la plana
de Vic, "però nosaltres no en
vam encendre mai, no po-
díem pes malgastar la llenya
que, a més a més, havíem de
pujar a coll. Com volies que hi
pugéssim llenya a coll per
cremar-la després per res?".

El 10 d'agost, dia del patró
del lloc, Sant Llorenç, era una
jornada més, com les altres:
"L'única referència a aquest
sant era la dita comú que per
Sant Llorenç es feien els naps
primerencs".

Viure ran de l'abisme
Contra el que podria semblar
al visitant, la proximitat de les
cingleres no preocupava gens
als pobladors de Sant
Llorenç. La verticalitat sobta-
da i ina-pel·lable de l'abisme
espantós a tocar de casa no
els inquietava: "Mai no hi va
caure ningú. Nosaltres érem

com uns esquirolets que ens
enfilàvem al puig dels Moros
per una banda i baixàvem per
l'altra, mig descalços, potser
inconscients del risc, érem
com cabrits... " I ho rematen
així: "Era un temps en què
només vivien els més forts, els
flacs no s'agambaven".

La colla de germans no
anava a col·legi, només al-
gunes nits baixaven de fosc a
Sant Julià a veure el mestre,
però en general van anar molt
poc a escola. Un hivern vam
cremar tot de llibres antics que,
inexplicablement, es conser-
vaven en una habitació des de
temps immemorial: "No sabem
de quina època eren, ni ens
importava pas gaire: feia molt
fred i s'havia d''aprofitar tot."

Quan la terrible fredorada
del febrer del 1956, el metge
de Sant Julià va pujar a visitar
la iaia, malalta. Van haver de
resistir molts dies assetjats
pel gel i neu, com tants altres
pagesos de muntanya: "Va ser
un gran patir. L'any següent
vam marxar a viure a Call-
detenes, al carrer de França,
vam marxar de la casa tots
plegats, al mateix temps. Allò
no donava per a més. A bosc
cobràvem molt poc i  si plovia,
perdíem el jornal". 

Miquel Macià

Teresa Arimany Busquets -l’última masovera- a la finestra de la cuina de Sant Llorenç amb la
seva filla Maria Rifà Arimany.
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músic
“Convé més tenir el cap despert que
saber dir “Bon dia!” en deu llengües”

Hi ha qui afirma que la música és l’únic idioma universal. Històries
pintades en pentagrames que no entenen de països. És amor,
vida i, sobretot, passió. Potser la mateixa que acompanya en
Santi Riera des de fa 79 anys. Aquest vilatortí li ha dedicat tota la
seva vida i, de fet, des de l’any 2005 és president de les
Caramelles del Roser. Comparteix l’amor per les notes amb el
que sent per la família: es va casar amb la Marina, van tenir dues
filles i avui ja són avis de dos nens. Del poble confessa que li
agraden els racons i, d’ídol, que no en té cap. Cavalca passat i
present. Recorda les Caramelles passant per davant de casa,
sent un marrec, però avui fa servir l’iPad cada dia.

Qui més qui menys, tots hem
sentit el seu nom, però qui és
en Santi Riera?
Potser jo sóc el menys indicat
per dir-ho. Vaig néixer a Sant
Julià, després vaig estar una
temporada a Itàlia i Alemanya i,
més tard, a Barcelona. Profes-
sionalment, la música és el que
ha ocupat una part més gran
de la meva vida, sobretot en la
seva vessant d’ensenyament.
He estat director i professor
dels Conservatoris de Vic i de
Manresa i amb un equip de
gent diversa vam iniciar l’ano-
menada Escola de Pedagogia
Mu-sical, en què he centrat la
meva activitat durant anys.

En què treballava exacta-
ment aquest equip?
Estava format per persones de
diferents llocs, sobretot de les
comarques del voltant de
Barcelona, i l’encapçalava el
director de l’escolania de
Montserrat, el pare Ireneu
Segarra. Ens hem de situar en
els anys seixanta, una època
molt incerta pel que fa a l’en-
senyament musical. Tots els
membres del grup ens hi dedi-
càvem, encara que a diferents
nivells, i vam decidir ajuntar
esforços. Intercanviàvem opi-
nions, buscàvem bibliografia,
miràvem com funcionaven
altres països... Vam editar lli-
bres sobre pedagogia musical,
tant en teoria i investigació
com en materials pràctics per
utilitzar a les escoles i conser-
vatoris.

Proposaven mètodes nous?
No en el sentit de donar fórmu-
les màgiques, sinó de fer –sen-
zillament– propostes. Era inte-
ressant perquè partíem de la
nostra experiència personal en
l’ensenyament, el lloc on real-
ment les coses queden blanc
sobre negre. 

Com va encaixar les Cara-
melles entre tanta activitat?
Vaig començar sentint-les pas-
sar per davant de casa, un
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Després vaig estar molts anys
sense viure a Sant Julià i en
vaig quedar deslligat, però als
setanta ja m’hi vaig incorporar
i, així, fins ara. 

Són una mica peculiars, oi?
Sí, especialment per la indu-
mentària i pel costum de can-
tar els Goigs del Roser. A
banda, però, devem tenir una
cinquantena més de cançons
pròpies i el curiós és que els
músics i poetes que les han
fetes són gent del poble. Les
han preparades expressament
perquè les cantin els nostres
caramellaires aquell dia en
concret. Hi ha hagut autors
molt importants: en Manel
Suñé i Cervián, Ramon Victori,
Manel Rodríguez, Manel
Balasch... 

Actualment hi han entrat
membres nous, però també
han passat temps magres.
L’època més crítica va ser a
finals dels anys seixanta. Hi
havia molt poca participació,
perquè el concepte de poble
en general havia perdut prota-
gonisme. Pensem que els
Ajuntaments eren imposats i
la guerra havia deixat l’econo-
mia en hores baixes. La feina
de la gent era pensar amb
sobreviure. No estaven per
gaires cançons. Calculo que
des del 1966 fins al 1970, les
Caramelles no van sortir. Des
d’aleshores, però, han anat
pujant i creixent.

De les d’aquest any, què ens
en pot dir?
A més dels Goigs del Roser,
cada any estrenem una cançó
nova i aquesta vegada n’hi
haurà dues! Una de l’Oriol
Tafanell i l’altra l’he feta jo amb
text d’Anton Carrera.

Realment sí que sembla
haver dedicat la vida a la
música. Aquesta passió li
venia de casa?

La música em va començar a
agradar amb dotze o tretze anys,
però no crec que fos per això. El
meu pare era metge i recordo
que sovint cantava. Quan mar-
xàvem lluny sempre ho fèiem,
però més enllà d’aquí...  

Hi ha estampes familiars que
perduren amb els anys,
doncs. Quines cançons can-
taven?
La del Pardal, per exemple, o
algunes sobre la guerra dels
carlins. Cançons que havien
estat transmeses oralment.  

I com és que aquest vailet
cantador va acabar a Itàlia i
a Alemanya?
Vaig fer Primària a Sant Julià,
Secundària a Vic i després
vaig entrar al seminari. De fet,
vaig fer de capellà dos anys,
però ho vaig deixar córrer i
vaig tirar de manera exclusiva
cap a la música, que em va
portar a aquests dos països.

M’imagino que deu parlar
unes quantes llengües... 
El català, naturalment, i el cas-
tellà que aleshores era l’única
llengua a l’escola; el francès,
que també el vaig estudiar; i l’a-
lemany i l’italià, per necessitat.
L’anglès l’he mirat ara de gran,
però em costa molt. Això dels
idiomes és important, però a
vegades també s’exagera.
Trobo molt ridícul, per exemple,
que a Vic hi hagi botigues que
s’anuncien amb anglès. Convé
més tenir el cap despert que
saber dir “Bon dia!” amb deu
llengües.

Potser sí, però vostè en
parla com a mínim sis.
D’instruments, també en
toca tants?
Tocant no he sigut mai bo.
Vaig començar tard en l’estudi
de l’instrument, pràcticament
amb vint-i-dos anys. Fent-ho
de gran no arribes a aprofun-
dir-hi, tret d’alguna excepció
molt honrosa.

“Vam editar llibres sobre pedagogia 
musical, tant en teoria i investigació 
com en materials pràctics”
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I a l’hora d’escoltar, quina
música tria?
M’agrada especialment el jazz
i la clàssica, però no com a eti-
queta d’època, sinó d’estil. 

Algun compositor predilecte?
Uf! Em sembla gairebé impos-
sible. Potser Stravinsky, que el
vaig conèixer a Itàlia, en una
xerrada per a estudiants. I a
part d’ell, és clar, els tres Déus
més importants: Bach, Mozart
i Beethoven.

Aquests sí que són clàssics.
I no només d’estil...
Sí, i tant! Però són punts de
referència. No fallen mai. 

Bé, vostè també ha compo-
sat alguna tonada força
coneguda. Aquella que diu
“Pujarem dalt dels cims amb
el cor alegre”, per exemple.
Ui, és una coseta molt senzilla,
la vaig fer un final de curs, per
a una canalla que tenia d’a-
lumnes. De cançons, n’he
fetes moltes i aquesta segura-
ment és la que s’ha divulgat
més.

Si no s’hagués dedicat a la
música, què hauria volgut ser?
He admirat sempre molt els
oficis de construcció, de pale-
tes i fusters. Amb un martell i
una serra sóc feliç, però pots
comptar: només per fer
aquests pedaços que es fan a
les cases!

El seu pare va ser alcalde de
Sant Julià. A vostè, la política
no li ha cridat mai l’atenció? 
M’ha interessat sempre, i crec
que la política ha de ser cosa de
tots, però no he estat posat en
càrrecs i partits. Sí, en canvi, en
moviments, sobretot a Itàlia i a
Alemanya. Havia fet d’enllaç
entre formacions d’aquí i d’allà. I
ara l’Assamblea de Catalunya.

És més d’esquerres o de dretes?
Penso que d’esquerres, per-
què el que m’interessa més de
la política és la qüestió social:

“Les irregularitats són el més bonic: allò
que trobes aquí i que no es repeteix”

la manera com la gent ha de
fer valer els seus drets com a
persona.

I ja que coneix els capellans de
prop, com veu el nou Papa?
Estic molt allunyat i m’ho miro
tot amb distància i escepticis-
me. Bàsicament és un tema
que no m’interessa gens. El

món de l’Església em sembla
molt postís i negatiu. 

Està orgullós, en canvi, de
ser vilatortí?
Penso que tothom està content
de ser d’allà on és. És com els
pares, te’ls estimes, però n’es-
tàs satisfet, encara que a vega-
des hi hagi xoc. Em sembla que

“He admirat sempre molt els oficis de
construcció, de paletes i fusters. Amb 
un martell i una serra sóc feliç”

Santi Riera dirigint l’Orfeó Vigatà els anys 1960

Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre,
Baixarem a les valls quan es faci fosc.
Vora el foc, en la nit freda, 
cantarem una cançó.
La, la, la, la, la, visca el dia,
la, la, la, la, la, bona nit.

Lletra: Martí Sunyol
Música: Santi Riera

REV. 68:Maquetación 1  07/04/14  16:31  Página 38



41

eren una mena de ‘valors’ per
col·leccionar. Quants més en
tenies, més poderós eres.
L’estra era, també, el nom del
roc que posàvem dret, a darre-
re del qual cadascú deixava un
retrat. Aleshores començava el
joc. L’objectiu era aterrar l’es-
tra de manera que el teu palet
quedés més a prop d’alguns
retrats que l’estra mateix, per-
què aquests passaven a ser
teus. I l’objectiu del següent
era batre’t, tocant-te o anant
encara més a prop. Recordo
que l’Esteve de can Marquès i
un nano que vivia al Pi tenien
molta punteria. Eren molt bons
amb habilitats. 

De tot el que ha viscut, en
podria treure un consell
imprescindible?
Ser clar amb el que penses i
amb el que fas. I pensar amb
els altres.
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Polític: No n’hi ha cap
amb qui m’identifiqui. N’hi
ha que em desperten
simpatia i d’altres que no. 

Pel·lícula: Ordet.

Cançó: Com amb els
músics, m’és molt difícil
triar-ne una.

Llibre: Depèn, però si és
de música, el que recull
les conferències
d’Stravinsky  a Harvard.
Està molt bé. 

Número: Un de senar i
amb moltes xifres. 

Somni: Ara mateix potser
aconseguir la indepen-
dència.

Mar o muntanya: Per
cada dia, muntanya, per-
què no te l’acabes mai. El
mar, però, també és una
passada. 

Salat o dolç: No ho sé.
Cada vegada sóc més lla-
miner!

“El món de l’Església em 
sembla molt postís i negatiu”

el poble és igual. Te l’estimes tal
com és, perquè tu en formes
part. A part d’això, és clar, vas
trobant raons de tota mena. Des
de la cosa més impersonal, com
el paisatge o la història, fins a la
gent.

De Sant Julià, què és el que
més li agrada?
Els racons. Amb la urbanitza-
ció dels pobles, des de fa
segles es tendeix a les quadrí-
cules i línies rectes. Tot són
iguals i, per mi, la gràcia és
que, com es veu aquí, les
cases es van anar fent d’una
en una i sense haver passat el
regle. Mirem el carrer Rector
Roca o el de la Mercè. Hi nei-
xen racons: can Nis, a darrere
l’Església, a la plaça Vella...
Les irregularitats són el més
bonic. Allò que trobes aquí i
que no es repeteix. 

Qui va ser el seu primer amic?
Com passa quan ets petit, els
pròxims. L’Esteve de Can
Marquès, que érem de la
mateixa edat i vivíem a prop;
en Quimet Menció, amb qui
compartíem opinions i gus-
tos... Molts. No vull dir cap
més nom. N’hi ha massa

Ho explica amb un somriure.
De la vida d’infant gairebé tot-
hom en té grans records, perquè
en guarda la part bonica i de
nervi. Era fantàstic, perquè lla-
vors el poble era més petit i hi
havia més llibertat. Els pares no
patien. Aquesta era la part bona.

I la dolenta?
Era negra, horrorosa, feia
encongir l’esperit: l’escola. El
dissabte també s’hi anava. Et
trobaves indefens davant
d’una estructura que t’oprimia
i, els pares, si no hi estaves
d’acord, més aviat es posaven
de part de l’altre. El moment
més feliç era la tarda del dis-
sabte, perquè hi havia una
perspectiva llarga fins al
dilluns; i, el més trist, el
diumenge al captard, sobretot
a l’hivern i amb les tardes cur-
tes. 

Què en recorda d’aquelles
tardes de dissabte?
Jugàvem a l’estra, un joc sem-
blant al de les bales. Es feia
amb un tros de roc o palet
(agafaves el que trobaves en
aquell moment!) i amb retrats,
que trèiem dels sostres de les
capses de mistos. Els retrats

Santi Riera dirigint les Caramelles del Roser

Meritxell Vilamala
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Com és d’obligat compliment,
el matí de Pasqua Florida, el
proper diumenge 20 d’abril, les
Caramelles del Roser portaran
la salutació primaveral pels
carrers i places del nucli antic
de Sant Julià.

El cant dels Goigs del Roser
en són el fil conductor que alho-
ra ens connecta amb els orí-
gens d’aquesta tradició: l’any
vinent es complirà el 425è ani-
versari de la confraria.

Aquest any s’estrenaran
dues peces: Vilalleons lletra i
música d’Oriol Tafanell, dedi-
cada al poble amb el qual com-
partim municipi, i Sant Llorenç
del Munt amb lletra d’Anton
Carrera i música de Santi Riera.

Les Caramelles del Roser

L’itinerari, amb un horari aproximat, serà el següent:

De 9.00 a 10.00h: pl. de l’Ajuntament – c. de la Mercè 
pl. Francesc Macià – c. de la N’Anna Xica
c. del Montseny – pl. Major

De 10.00 a 11.00h: c. del Rector Roca – c. de la Font
av. St. Jordi – c. del Centre – c. de 
Romagats – c. Matagalls – c. de Puig-l’agulla

De 11.00 a 12.00h: Av. Montserrat – c. de l’Albereda
C. de Núria – C. dels Marquesos de 
Vilallonga – c. de Sant Roc.

Atenció: després de la missa de les 12, a l’església parroquial, els
caramellaires cantaran només els Goigs del Roser

A les 13.00: A la plaça Major, juntament amb els cors infantils i la
coral “Cants i Rialles” cantada d’un extens repertori de caramelles.
En finalitzar es farà el sorteig de la mona de pasqua.

Desitgem Bona Pasqua a tots els vilatans i joia i fermesa per acon-
seguir la sobirania del nostre País.

Enguany serà la tercera edició del nou format
del certamen caramellaire que fa 37 que se ce-
lebra el diumenge després de Pasqua al nostre
poble. L’any 1977 va néixer com a concurs de
colles de caramelles, anys més tard es trans-
formà  en trobada caramellaire i, finalment, s’ha
reconvertit en aplec per adaptar-se als nous
temps i trobar-li un encaix adient amb el taran-
nà de les colles.

L’aplec convida expressament un nombre
limitat de colles. En ser poques es posa més
relleu en la seva presència, amb la qual cosa la
participació és més activa. Tot fent el Tomb
caramellaire les colles convidades canten una
caramella en diversos punts del nucli antic (C.
de Sant Roc, davant del Casal Núria, pl. de
Catalunya i pl. de l'Església). A l'escenari de la
plaça Major cada colla interpreta 5 o 6 peces.

Per tal de facilitar el desplaçament de les
colles, l'organització es fa càrrec del 50% del
cost de l'autocar. El punt culminant de la festa
és el dinar de germanor que s'ofereix gratuïta-
ment a tots els cantaires. En aquest dinar
també hi poden participar els acompanyants
que disposen d'un tiquet a preu de cost.

Les colles convidades d'enguany són:

• Orfeó de Flix (Ribera d’Ebre)
• Societat Coral la Lira, de Sant Cugat del

Vallés (Vallès occidental)
• Societat Coral la Violeta, de Centelles

(Osona)
• Cants i Rialles, de Sant Julià de Vilatorta 
• Les Caramelles del Roser, també de Sant

Julià.
(Falta per confirmar una sisena colla)

37è Aplec Caramellaire, el 27 d’abril

Les Caramelles del Roser, amb músics de l’antiga Orquestra  Renaixença. Anys 1950
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Allà on acaba la plana,
on comencen els turons,
amb bellesa s’engalanen
contrades i racons.

El cap no és pas qui mana
per jutjar tantes raons
on cadascuna ens exclama:
quin goig, Vilalleons!

Cantem contents aquí a l’esplanada
on celebrem la festa major.
Cantem per tu, terra mil·lenària
que ens has donat aquest bell racó

Amb delit,
a l’abric
la carena et protegeix.
Ets tan xic,
tan bonic,
qui et visita es deleix.

Roures, pins, alzines
et contemplen des de dalt,
camps ben treballats
se t’obren al teu davant.

Espai de pau i d’harmonia
que m’inspires la cançó.
Presideix Santa Maria
la quietud del teu entorn.

Els teus boscos farcits d’amagatalls
on s’amaga la guineu
com s’amaga, a l’esquena, el Matagalls
mentre es mostra joiós el Pirineu.

Donem-nos les mans i fem rotllana,
ballem, puntegem una sardana.
Vilalleons, terra catalana
ets gentil i molt galana.

Ben observat per Puig-l’agulla,
l’antiga imatge i els lleons,
canvies amb les estacions
com canvia el color la fulla:
Que n’ets de preciós Vilalleons!

Lletra i música: Oriol Tafanell

Sant Llorenç del Munt
Alçat en un cimal
de roca vermellosa
t’hem pres com a senyal
de vida vigorosa. 

Arrapat dalt l’espadat,
certes causes t’adjudiquen
l’atribut de lloc sagrat. 

I els honors se’t multipliquen,
niu obrat arran de penya,
quan la teva llei ensenya
resistir cada centúria.

Pel damunt de la boscúria,
als teus peus endormiscada,
fas de guaita, de defensa,
sense treva ni temença,
emparat per l’estelada. 

Alçat en un cimal
de roca vermellosa
t’hem pres com a senyal
de vida vigorosa. 

Quan volem aclarir quines són les raons
d’aquest nostre delit, d’aquest nostre dilema,
les raons que ens han fet estimar les cançons,
fem servir, molt sovint, el teu nom com a emblema

Heus aquí que et tenim per model de claror,
tan a prop i tan lluny, monestir que ens honores
i que fas rebrotar, com hi ha món, l’esplendor
amb la torxa de llum que ha quedat del què fores.

Alçat en un cimal
de roca vermellosa
t’hem pres com a senyal
de vida vigorosa.

Lletra: Anton Carrera
Música: Santi Riera 

Programa del 37è Aplec Caramellaire -27 d’abril de 2014-
• De 9 a10 matí: Arribada de les colles a la plaça de l’ajuntament: xocolatada, coca i vi

dolç per a tothom.
• A 2/4 d’11 matí: Tomb caramellaire pels carrers del nucli antic. Les Caramelles del

Roser obriran el seguici amb el cant dels Goigs del Roser. En els llocs
indicats les colles convidades cantaran una caramella.

• A 2/4 de 12 matí: Actuació de les colles a la plaça Major. Cada colla interpretarà 5 o 6
peces.

• A les 2 migdia: Dinar de germanor al pavelló.
• Tot seguit: Sobretaula amb actuacions improvisades.
• A les 5 tarda: Comiat amb el Cant dels Adéus.
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El darrer cap de setmana
de març i el primer d’abril, es
van celebrar les primeres jor-
nades de l’Aeròdrom Vilatorta,
un seguit d’activitats repar-
tides entre Santa Eugènia de
Berga, Calldetenes i Sant Julià
de Vilatorta. Aquests tres po-
bles són els municipis dels
quals pren territori l’Aeròdrom
Vilatorta, un camp d’aviació
republicà que va néixer el juny
de 1938, durant la Guerra Civil
Espanyola. En total, les jor-
nades van aplegar prop de
200 persones i van tenir com a
objectiu recuperar un testi-
moni directe i proper de la
nostra memòria històrica.

Mitjançant conferències i
taules rodones obertes a to-
thom, els temes centrals que
es van tractar van ser l’arriba-
da de la República (el 14
d’abril de 1931), la realitat de
la Guerra Civil, el paper dels
aeròdroms militars i el posteri-
or exili republicà, majoritària-
ment a França. Meteovilatorta,
entitat de Sant Julià dedicada
a promoure activitats cientí-
fiques i culturals, va ser la
impulsora de les jornades, jun-
tament amb la col·laboració
dels Ajuntaments de Santa
Eugènia de Berga, Callde-
tenes, Sant Julià de Vilatorta i
també de Memorial Demo-
cràtic.

Els alcaldes dels tres
municipis implicats van coin-
cidir a destacar “la importàn-
cia i el valor de mancomunar
serveis”, una opció que apro-
pa els pobles entre si i que, a
més, redueix els costos d’or-
ganitzar activitats com aque-
stes. L’alcaldessa de Santa
Eugènia, Anna Franquesa,

també parlava de la necessitat
“de saber d’on venim per
entendre cap a on anem”, una
idea que més tard recollia el
batlle de Calldetenes, Marc
Verdaguer, remarcant la neces-
sitat de “conservar la memòria
oral, reproduint-la en qualsevol
suport per no perdre-la amb el

Èxit total de
les Jornades
de l’Aeròdrom
Vilatorta

temps”. Per la seva banda,
Joan Carles Rodríguez, alcalde
de Sant Julià, elogiava la “tasca
i bona organització de Meteo-
vilatorta”, posant èmfasi en el
fet que els membres de l’entitat
treballen voluntàriament. 

Les jornades es van inaugu-
rar el 29 de març a Santa
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Eugènia, amb la benvinguda
del director de Meteovilatorta,
Lluís Solanas, i parlaments
dels tres alcaldes. A contin-
uació, el catedràtic d’història
contemporània Àngel Duarte
va fer una conferència sobre la
Segona República Espanyola i
les esperances i realitats que

amagava. L’endemà va ser el
torn de Calldetenes. Aquesta
vegada, es va optar per un for-
mat de taula rodona, integrada
pel coautor del llibre ‘Els
camps d’aviació a Osona
durant la Guerra Civil’, Miquel
Erra; l’humanista Xavier Cateu-
ra i dos vilatortins llicenciats en

Història, Alfons Jiménez i
Cristina Suñén.

El divendres 4 d’abril les jor-
nades es van traslladar a Sant
Julià de Vilatorta, amb la con-
ferència “L’exili”, a càrrec de la
historiadora i escriptora As-
sumpta Montellà. La seva xer-
rada va ser la que va congregar
més assistents i segurament
també la més crua, amb relats
colpidors sobre les males
condicions amb què es van
trobar els exiliats republicans
quan van arribar a França. Les
platges d’Argelers i Cotlliure, la
Maternitat d’Elna... Són molts
els indrets que van vertebrar la
seva ponència i que els qui ho
desitgin podran visitar en dues
sortides que ha organitzat
Meteovilatorta. Una per el dia
13 d’abril i una segona que es
farà entre els mesos de maig i
juny.

Aquestes visites tancaran
les I Jornades de l’Aeròdrom
Vilatorta, però el ressò al
voltant del camp d’aviació
continua. La primera setmana
d’abril, un equip de TV3 s’hi va
desplaçar per gravar la visita
que van fer-hi els alumnes de
cinquè i sisè de l’Escola Bell-
puig, amb la Cristina Suñén
com a guia. El programa Espai
Terra, del mateix canal, també
hi ha estat present per elaborar
un altre reportatge.

Amb l’èxit recent de la
primera edició de les Jornades
de l’Aeròdrom Vilatorta, Me-
teovilatorta ja està treballant
per donar continuat al projecte
amb noves activitats i con-
tinguts que aniran prenent
forma en els propers mesos.
L’equip de treball de Meteo-
vilatorta també vol aprofitar per
donar les gràcies als tres
Ajuntaments implicats, a Me-
morial Democràtic, així com a
tots els participants i col·labo-
radors que han fet possible
aquestes jornades que han
tingut una gran repercussió i
difusió al nostre país.

Meritxell Vilamala
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Av. St. Jordi, 19
Tel. 93 888 76 27

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
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Observatori meteorològic
de l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona

Des d’aquest 2014, Meteovilatorta, entitat res-
ponsable de la gestió de l’observatori meteoro-
lògic de Sant Julià de Vilatorta, el més antic de
Catalunya en actiu, ha assumit la gestió de
l’observatori que l’Espai Natural Guilleries-
Savassona té a Tavèrnoles. Aquesta estació,
instal·lada l’any 2003, actualment era poc ope-
rativa i ara, Meteovilatorta en recupera la seva
utilitat com a estació de referència dins del
parc.

El projecte de recuperació de l’estació ha
comportat la posada a punt de tot el sistema
instrumental la neteja i el control i el calibratge
dels sensors. S’ha instal·lat un pluviòmetre
manual de referència al costat de l’automàtic
de balancí i s’ha modificat la ubicació d’alguns
sensors. També s’han introduït millores en la
gestió de dades adequant el sistema de comu-
nicacions de l’estació per poder consultar tots
els paràmetres en temps real, així com l’envia-
ment d’avisos quan comencin les precipita-
cions o es superin un determinat llindar de tem-
peratures, l’emissió d’alertes per valors
extrems, precipitacions especialment intenses
o valors de vent elevats que puguin ser impor-
tants per les tasques de control o de prevenció
dins del parc. Com a última fase es durà a
terme la implantació del sistema de gestió i
control de dades de creació pròpia que
Meteovilatorta ja té implantat i que funciona a
ple rendiment des de fa anys a l’observatori de
Sant Julià de Vilatorta.

L’equip de Meteovilatorta es complau poder
col·laborar com a entitat en aquest projecte tan
important en el marc del conveni de col·labora-
ció entre l’organisme gestor de l’Espai Natural
Guilleries-Savassona, l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta i Meteovilatorta. També agra-
ïm la confiança dipositada en la nostra entitat
per desenvolupar aquest projecte.

Restauració del penell
de Santa Margarida

El mes de febrer passat Meteovilatorta va iniciar
el procés de restauració del penell de Santa
Margarida, gràcies a l’acord de col·laboració
entre la família Pascual i l’ entitat, es podrà recu-
perar un instrument meteorològic de gran valor
històric per a la nostra població. L’aparell, amb
més de 110 anys d’antiguitat, està molt deterio-
rat pel pas dels anys i les inclemències meteoro-
lògiques tan presents en la nostra comarca.
L’equip de Meteovilatorta està implicat a fons en
aquest projecte per recuperar aquesta peça
molt identificativa de Santa Margarida, utilitzant
els instruments i els productes més adients per
a la seva restauració.

Meteovilatorta valora molt positivament
aquest acord de col·laboració amb la família
Pascual de Santa Margarida, que ben segur,
obrirà nous projectes futurs permetent treballar
plegats en àmbits diversos com  la meteorolo-
gia o el modernisme, entre d’altres. Santa
Margarida es una extraordinària edificació
modernista de l’arquitecte Enric Sagnier cons-
truït al 1895. L’espectacular edifici situat entre
Sant Julià i Calldetenes està envoltat de grans
jardins i es propietat de la família Pascual, que
l’ha conservat en perfecte estat. Actualment
s’utilitza el castell com a espai per tota mena
celebracions i banquets. http://www.stamarga-
rita.com/
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Gener. El primer mes de l’any es van registrar
temperatures fredes la majoria de dies, tot i que
sense arribar a valors extraordinaris. Les tem-
peratures mínimes van oscil•lar entre els 2ºC i
els 4ºC negatius i la mitjana absoluta de les
mínimes va ser de -1,8ºC. La precipitació va ser
poc destacable amb només 19,6 mm. També
va caure una lleu nevada el dia 22 sense més
conseqüències.

Febrer. Aquest mes és generalment molt fred
però el febrer del passat 2013 en va ser una
excepció i es van registrar unes temperatures
similars a les del gener i només amb una mínima
de -7,1ºC, això sí, la més freda del 2013. La resta
de dies, les mínimes van oscil·lar entre els 2ºC i
5ºC sota zero. Es van produir algunes nevades
que van enfarinar el poble els dies 22 i 23. La
precipitació més destacada d’aquest mes van
ser el 26 mm. del dia 28 i bàsicament a la nit.

Març. Destaca la pujada general de les tempe-
ratures amb poques temperatures negatives i
una clara sensació de primavera amb registres
propers als 20ºC. Les precipitacions repartides
al llarg de 15 dies van deixar més de 126 mm
en tot el mes. Una petita nevada insignificant a
mitjans de mes ens recordava que l’hivern
encara era present fent baixar la temperatura
fins als -4,6ºC.

Abril. Temperatures màximes clarament de pri-
mavera, per sobre dels 20ºC molts dies. També
cal destacar les precipitacions, un altre cop
amb més de 125 mm. repartits en 12 dies, això
si, amb un parell de  tempestes amb calamarsa
a primers de mes i més de 30 mm. de pluja en
un sol dia.

Maig. Aquest mes va destacar per unes tempe-
ratures molt suaus. Va haver-hi rosada gairebé
cada dia del mes, que juntament amb els prop de
90 mm. de precipitació van ser una bona aporta-
ció a la humitat del terra. El temporal entre els
dies 16 i 18 van provocar precipitacions impor-
tants, amb calamarsada inclosa, i una notable
baixada de la pressió atmosfèrica. A aquestes
alçades d’any, el balanç hídric (la relació entre
temperatures, evapotranspiració i precipitacions)
encara era favorable. A partir de maig, aquest
balanç ja seria negatiu fins al novembre.

Juny. Va ser un juny poc calorós fins el punt no
arribar als 30ºC cap dia del mes. També va ser
un mes amb poca pluja però amb molts dies de

rosada. Només van destacar el 24 mm. de pluja
del dia 21 en poca estona.

Juliol. Al juliol ja es va viure la calor de ple estiu
amb màximes de gairebé 33ºC i molts dies a
prop o per sobre dels 30ºC. També es van
comptabilitzar molts dies de tempesta i un total
de 16 dies de pluja que van deixar prop de 70
mm., fet que dóna una idea de com estava d’al-
terada l’atmosfera, amb diverses calamarsades
i una pedregada, uns fenòmens que predomi-
nen clarament a l’estiu.

Agost. L’agost va estar marcat per les precipita-
cions, fet que feia pensar que seria un any poc
estiuenc, com així va ser. Van ploure 12 dies del
mes recollint un total de 138 mm., i destacant
algunes tempestes. Pràcticament plovia cada
dia una mica i en general es vivia un ambient
molt poc estiuenc. Aquesta dinàmica va mante-
nir les temperatures màximes per sota de l’habi-
tual, com ho demostra que la màxima més alta
va ser “només” de 32,5ºC. La tarda-nit del dia 24
es va produir un tempesta espectacular que va
deixar gairebé 50 litres en només una hora.

Setembre. El mes de setembre va continuar amb
la mateixa tònica que l’agost; temperatures molt
suaus per l’època i ni tan sols un dia per sobre
dels 30ºC, fet poc usual a la nostra població.

Octubre. Les temperatures d’octubre també
van ser molt suaus i només amb alguna tempe-
ratura mínima prou fresca. També es van comp-
tabilitzar molts dies de rosada, també alguna
tempesta, però en general poca precipitació. En
total 31,4 mm.

Novembre. Destaquen els gairebé 100 mm. de
precipitació mensual i els 48 mm. caiguts en un
sol dia. A mig mes ja es van registrar les prime-
res temperatures fredes i cap a finals de més ja
es va arribar als 6ºC negatius, en un episodi de
més de deu dies seguits amb temperatures per
sota dels zero graus.

Desembre. Al desembre ja es va viure el fred
propi de ple hivern. Vam tenir un total de 24 dies
amb temperatures negatives i gelades intenses,
tot i no assolir les mínimes habituals en aques-
ta època. Va ser un mes amb poca precipitació,
10,5 mm., però tot i així es va acabar l’any amb
837 mm. que van ser prou repartits. Balanç
hídric de novembre i desembre equilibrat entre
les temperatures i les precipitacions.
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iaComparativa de dades meteorològiques de Sant Julià de Vilatorta

entre l’any 1938 (enregistrades pel Pare Manel Cazador) i el 2013

Coneguem els símbols meteorològics

Llampec Neu Pedregada Precipitació Rosada Tempesta Tro Xàfec
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

VINE A CONÈIXER EL NOU CENTRE D’ESTÈTICA

Quiromassatge, reflexologia, tractaments facials
i corporals, depilacions, solàrium, manicura i

pedicura, ungles de gel, Shellac

Tot en bellesa i tractaments

Telèfon: 93 888 83 70 - 08504 Sant Julià de Vilatorta
Carrer de Núria, 1 (davant el Bar Catalunya)

Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15
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El Raid dels Ausetans
Aquest any torna el Raid dels
Ausetans amb noves modali-
tats i aventures per a tots els
joves d’entre 13 i 29 anys. Els
equips participants hauran
de superar un seguit de pro-
ves (geocaching, paintball,
escalada, etc.) demostrant
diferents tipus de valors i
habilitats. L’experiència i l’a-
ventura estan assegurades. 
Sant Julià de Vilatorta partici-
parà en la modalitat B del
Raid dels Ausetans i amb
dues categories. Joves de 13
a 17 anys i joves de 18 a 29
anys. Els equips, d’entre 4 i 6
persones es poden inscriure
al Punt Jove Tortí fins el dia
11 d’Abril. 
www.elraiddelsausetans.cat

Espai Jove
El mes de gener passat  es va
iniciar un espai de reforç
escolar i acompanyament a
infants de primària coordinat a
través de la regidoria de
joventut, benestar social i amb
les escoles del municipi.
Aquest servei s’ofereix en
horari de tarda i amb dos
grups d’edat.

El Punt Jove
Informa

Cicle de xerrades “Escola de Pares”

El cicle de xerrades orientades als pares ha nascut enguany fruit
del treball coordinat entre les regidories d’educació i joventut de
l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

Aquest cicle té la voluntat de centralitzar tota l’oferta educa-
tiva destinada a pares, mares i educadors d’infants i joves del
municipi i pretén crear un espai de reflexió i trobada que ens
ajudi i aporti eines per poder acompanyar l’important moment
vital dels nostres fills i filles. 

La temàtica de les quatre xerrades proposades és la següent.
“Joves, pantalles i xarxes socials”, “Com acompanyar la sexua-
litat dels fills”, “El viatge de primària a secundària” i “Hi ha pares
i mares perfectes? Com ser un bon guia per als nostres fills i
filles”. 

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

Actes del 5è aniversari del Punt Jove Tortí

Com molts de vosaltres ja sabeu durant el darrer Saló de Nadal
varem celebrar els 5 anys del Punt Jove Tortí. Una celebració
feta amb moltes ganes i il·lusió... i és que són 5 anys!  Per com-
memorar-ho vam organitzar tota una colla d’actes d’actes: es
van fer activitats infantils al Punt Jove durant tot el matí, també
es va muntar una zona d’skatepark a l’aparcament del pavelló. A
la tarda es va  fer una demostració dels millors skaters i tothom
va poder patinar fins que es va fer fosc. Per acabar com cal la
celebració es va convidar a tots els joves a un gran berenar.
Només ens resta agrair-vos la participació a tots i donar-vos les
gràcies un any més per la vostra gran resposta, ja que sense
vosaltres el Punt Jove no seria possible. Gràcies a tothom!
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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

Bon Nadal

i

millor 2014

OFERTA ESPECIAL
20% DE DESCOMPTE EN
PROTESIS AMOBIBLES
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És evident que estem vivint
actualment uns moments histò-
rics i apassionants per al nostre
país. Hem estat capaços de
mobilitzar-nos multitudinària-
ment i expressar la nostra
voluntat sobiranista amb una
sola veu i això ha espantat, i
molt, l’Estat espanyol perquè
aquest procés no és només
voluntat d’una petita elit sinó de
tot un poble i si aquest vol fer-
mament una cosa, no hi ha res
que el pugui aturar. Per això
faran tot el possible per fer
callar aquesta voluntat popular i
utilitzaran tots els recursos que
tinguin al seu abast, principal-
ment a través del discurs de la
por i provar d’impedir a tota
costa la consulta. Però no
farem marxa enrere.

L’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) aprovarà el mes
d’abril la continuació del seu full
de ruta que ha de desembocar
amb la independència del nostre
país. Som conscients que
aquest procés sobiranista és del
poble i per al poble i per això
hem de marcar els nostres
objectius a la classe política,
responsables de guiar aquesta
voluntat popular. 

D’acord amb aquest full de
ruta, perquè la independència
sigui possible i viable, a banda
que el poble català sigui reco-
negut com a subjecte del dret
d’autodeterminació per la co-
munitat internacional, cal que hi
hagi una majoria social suficient
de ciutadans que la vulguem i
una majoria de diputats del
Parlament de Catalunya que
assumeixin aquesta voluntat
majoritària del poble català i
siguin capaços d’emprendre,
des de la unitat d’acció, les
accions polítiques necessàries
per assolir la independència del
nostre país.

Tot i que hem avançat molt, i
les diferents enquestes realitza-
des així ho indiquen, encara hi
ha molta feina a fer. Hem d’aca-
bar de convèncer aquells indeci-
sos que encara tenen dubtes i
temors, donar-los raons i argu-

ments perquè es decantin a
favor de la independència. I
especialment ho hem de fer
nosaltres i no pas els polítics.
Hem de mostrar-los que som
nosaltres, el poble, els que
volem ser independents. Sense
aquesta àmplia majoria social
no podrem legitimar la nostra
decisió d’esdevenir indepen-
dents.

Aquesta ha estat la tasca de
Vilatorta per la Independència.
Treballar i convèncer a tot
aquell que tingui encara algun
dubte o temor que volem, que
necessitem i tenim dret a esde-
venir independents. Hem realit-
zat darrerament diferents ac-
tuacions, com ara la recollida
de signatures dins la campanya
de “Signa un vot per la inde-
pendència”, en la qual els vila-
tortins han pogut exercir el seu
dret de petició per sol·licitar al
Parlament de Catalunya la
celebració d’una consulta so-
bre la independència de Cata-
lunya i, en cas que no sigui
possible perquè l’Estat espa-
nyol no ho permeti, ho impe-
deixi o ho dilati innecessària-
ment, aquesta petició sigui
entesa com una manifestació
lliure d’una voluntat favorable
perquè els diputats del Parla-
ment declarin la independència
de Catalunya.

Com que no podia ser d’al-
tra manera, la recollida en el
nostre poble ha estat un gran
èxit de participació, però enca-
ra hi ha molts vilatortins que no

hi han participat. Per tant, ani-
mem a tothom que no hagi
exercit aquest dret de petició,
ho faci i es comprometi en
aquest procés sobiranista sig-
nant per la independència. Per
això Vilatorta per la Indepen-
dència continuarà fent recollida
de signatures per donar l’opor-
tunitat a tothom a participar-hi. 

D’altra banda, pròximament
volem també fer partícips del
procés de l’exercici del dret a
decidir i de la celebració d’una
consulta sobre el futur polític de
Catalunya a totes les entitats
del nostre poble, animant-les a
formar part del Pacte Nacional
pel Dret a Decidir. Amb aquesta
adhesió, les entitats assumiran
el compromís de defensar la
consulta, de defensar el dret
dels catalans a decidir el seu
futur en un referèndum, sense
pronunciar-se sobre la seva
opció preferida. Perquè el què
volem tots, al cap i a la fi, és
poder expressar democràtica-
ment la nostra voluntat a través
d’una consulta, però és evident
que a l’Estat espanyol la demo-
cràcia participativa fa por. 

És per tot això que des de
Vilatorta per la Independència
animem a tots als vilatortins que
encara no hagueu exercit el vos-
tre dret de petició a fer-ho i a les
diferents entitats del nostre
poble a assistir a la reunió que
properament convocarem per
adherir-se al Pacte Nacional pel
Dret a Decidir. Entre tots ho
farem possible. Ni un pas enrere.

El camí cap a la consulta

Membres de l’Ajuntament donant suport a la recollida de signatures
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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)

• Ortodòncia • Implants dentals
• Odontologia general • Cirurgia bucal
• Pròtesi dental • Estètica
• Periodòncia

Dilluns de 10 a 2/4 de 2 i
de 3 a 9 de la tarda

Divendres de 3 a 9 del vespre.

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

BAR - RESTAURANT
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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És l'instru-
ment més
greu de la
cobla i l'ú-
nic instru-
ment de
corda de
la forma-
ció. És força semblant al
violí, la viola i el violoncel,
però procedeix de la família
de les violes d'arc. L'a-fina-
ció de les seves cordes és
per quartes, a diferència de
la resta d'instruments de
corda fregada. 

El contrabaix de la
cobla, també anomenat
berra, acostuma a ser de
tres cordes (la-re-sol) i està
encordat amb cordes de
tripa. A la cobla es força
habitual la utilització del
pizzicato (pinçant les cor-
des amb els dits) perquè
permet tocar més fort i
equilibrar el so amb la
resta de la formació. La
seva funció a la cobla és,
gairebé sempre, la de baix
harmònic, tant amb l'arc
com en pizzicato.

en
ti
ta
tsAgrupació Sardanistata

Ha estat un encert fer audicions de sardanes al pavelló els diumen-
ges a la tarda. Enguany seran 6 diumenges, un al febrer quatre al
març i el darrer al novembre tot coincidint amb la castanyada sar-
danista. Hem triat dies que no hi ha sardanes en lloc més i això ha
fet que tinguem entre 200 i 250 persones participant activament a
les ballades, on hem pogut veure entre 16 i 22 anelles simultània-
ment. Sense cap mena de dubte, un èxit!

Aplec de Puig-l’agulla
El proper 21 d’abril (dilluns de Pasqua),  celebrarem el tradicional
Aplec de Puig-l'agulla. El programa previst es el següent:
11,30 h. Ofici solemne cantat per la coral “Cants i Rialles”
12,00 h. Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Baix Llobregat.

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

Tot seguit sorteig d’ous, cava i pernils.

Aplec comarcal d’Osona 2014
Enguany l’Aplec comarcal en la seva 7a. edició, es celebrarà a
Sant Martí de Centelles 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 hauran sardanes en lloc més
de la comarca. Animeu-vos i aneu a Sant Martí de Centelles a gau-
dir de l’Aplec,  juntament amb molts dels companys sardanistes de
tot Osona. En aquest aplec tornarem a tenir l’oportunitat de veure
el magnífic estendard que per iniciativa de l’Agrupació Sardanista
de Sant Julià es va fer i que passa de poble a poble en cada edi-
ció 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 formen amb
més de 6 mesos de feina.

Publicat el calendari
sardanista 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.

Gran èxit de les audicions al pavelló
Contrabaix

Instruments
de la cobla

REV. 68:Maquetación 1  07/04/14  16:31  Página 53



56

en
ti
ta
ts

Després de dies de negocia-
cions amb el meu nebot, en
Marc, he aconseguit que em
deixi dir unes paraules en
aquest article com a cap de
colla, i és que aquest any és
molt especial per a nosaltres;
en Pàmfil i l’Elisenda celebren
el seu 30è aniversari i per això
els hi volem dedicar aquest
número de la revista.

El 10 de maig Sant Julià de
Vilatorta acollirà a 30 colles
geganteres d’arreu de Cata-
lunya. Per celebrar aquesta
gran diada, peró des de la colla
gegantera i grallera de Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons
volem compartir amb tots vos-
altres aquest dia especial,
volem que viviu un dia gegan-
ter, volem que participeu acti-
vament, volem que vegeu que
el món geganter no només és
fer ballar dos gegants, tocar la
gralla o la caixa, sinó que
volem que vegeu que el món
geganter és com una gran
família i tothom pot ajudar, per-
què en definitiva en Pàmfil i
l’Elisenda són els gegants de
tots els vilatortins i formen part
de la nostra cultura.

Hem preparat una diada
plena de sorpreses on tot el
poble pot participar; iniciarem
el dia amb una despertada per
els carrers del poble amb els
trabucaires i la Txaranga dels
toca-sons de Taradell, acom-
panyats de l’Ansat, la Fogona,
el Baró de Meda i la Tupina
Putafina, els nostres capgros-
sos, fins arribar al pavelló
esportiu on es farà una xocola-
tada popular, continuarem amb
l’obertura de la fira gegantera i
també iniciarem els tallers i els
inflables perquè els mes petits
puguin saltar, pintar, dibuixar,...

Però l’acte més esperat és
la presentació d’en Pàmfil i

Colla Gegantera

l’Elisenda restaurats, on a part
de veure els gegants de nou
després de tant temps també
podrem veure per primer cop el
seu nou ball i escoltar la nova
cançó dels gegants de Sant
Julià, composta per en Santi
Riera.

També  farem una petita
ofrena a l’últim Cap de Colla
que van tenir els gegants de
Sant Julià i finalitzarem el matí
amb un dinar popular. Tots els
actes, activitats i la xocolatada
són oberts a tothom i són gratu-
ïts;  el dinar també és obert a
tothom però en reserva prèvia i
pagament, el preu és de 12
euros els adults i 8,5 euros els
nens. Per reserves podeu con-
tactar amb nosaltres a través de:
gegantersdesantjulia@gmail.com
o el telèfon 650156516 (Mia).

Després d’un bon dinar conti-
nuarem amb la plantada de tots
els gegants i l’inici de la cerca-
vila pels carrers del nostre
poble amb les 30 colles gegan-
teres convidades.

I per acabar només falta dir
una cosa  i la més important:
gràcies... gràcies a tots..., a tots
els comerços, indústries i a tots
els vilatortins per fer d’un somni
una realitat. Animeu-vos a venir
el dia 10 de maig a la zona del
pavelló per a passar un gran
dia.  De ben segur que serà un
dia de bon recordar, i inoblida-
ble per a tots nosaltres.  

Fal·lera gegantera!

Mia Molist
Cap de la Colla de 

Geganters i Grallers de Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons

30è aniversari d’en
Pàmfil i l’Elisenda
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tsColles participants

La Llacuna
Calonge
Puigcerdà
Vilallobent
Castellbell i el Vilar
Balsareny
Sant Salvador de Guardiola
Manotes de Tro (l’Hospitalet)
Santa Coloma de Gramenet
Olost
Prats de Lluçanès
Sant Bartomeu del Grau
Vilassar de Dalt
Els Hostalets de Balenyà
Manlleu
Montesquiu
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Vicenç de Torelló
Taradell
Torelló
Roda de Ter
Ribes de Fresser
Caldes de Malavella
Bellpuig
Vacarisses
Aiguafreda
Cardedeu
La Garriga
Llinars del Vallès
Sant Julià de Vilatorta

Activitats
(totes a la zona del pavelló municipal)

Matí
9:00h Plantada d’en Pàmfil i l’Elisenda –al pavelló- 
9:15h Despertada pels carrers del poble,

amb capgrossos i Toca-sons, Trabucaires de Taradell
10:00h Xocolatada popular, acompanyada amb Txaranga
11:00h Presentació d’en Pàmfil i l’Elisenda restaurats, 

estrena del ball d’en Pàmfil i l’Elisenda (música composta per Santi Riera)
12:00h Ofrena a Josep Company, l’últim cap de colla
De 10:00 a 14:00: Fira Gegantera

Tarda
16:00h Benvinguda i Plantada de les 30 colles geganteres participants

-una per cada any que celebrem-
17:30h Inici del Cercavila pels carres del poble
19:30h Arribada al pavelló municipal
20:30h Sorteig de la panera
21:00h Sopar Geganter
23:00h Fi de festa amb Rock’n’dins –grup de versions de rock català dels anys 80-90
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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

INSTAL·LACIONS

MANTENIMENT
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Aquest any complim cinc
anys, estem d’enhorabona i
ho celebrem publicant el nos-
tre propi llibre: Contes i Colors
de Gàmbia. El llibre ha tingut
un període de gestació d’un
any i neix de les mans de
setze il·lustradors/es i quatre
escriptors/es que, a partir de
les seves diferents visions de
la vida africana, construeixen
les seves obres i assumeixen
el repte d’obrir camins nous
en el nostre pensament:

Contes per evocar històries
fantàstiques i, a la vegada, fer-
nos viure entre baobabs i
ocells. Colors per imaginar
paisatges llunyans i, a la
vegada, apropar-nos a terres
desconegudes.

Abaraka Bake ha recollit
totes les obres i n’ha promo-
gut la seva edició. Una edició
fantàstica on els/les autors/es
ens fan viure i gaudir de
moments inventats en terres
Gambianes i on els/les il·lus-
tradors/es ens desperten emo-
cions que s’entrelliguen amb
paisatges càlids i acolorits.
No us el perdeu!

El llibre el podeu trobar a la

pastisseria Crossandra per un
mòdic preu. Els beneficis que
n’obtinguem els destinarem
als nostres projectes tant de
Jali com de Sant Julià. 

Des de l’Associació volem
agrair la participació de tots
els artistes i desitgem que
aquest llibre sigui un pas més
del camí realitzat fins ara. Uns
passos que esperem seguir
fent en la direcció de la
cooperació entre pobles i el
coneixement mutu entre per-
sones, terres i cultures.    

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

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

Publica el llibre: Contes
i colors de Gàmbia
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Quin és l'objectiu de la mostra? La participació dels afi-
cionats a la fotografia amb temes de l'època de primave-
ra en el marc del municipi de Sant Julià
El tema és lliure o bé està fixat? Lliure tenint compte
que faci referència a la primavera en els carrers, camins,
jardins i boscos del poble
Com hi puc participar? Enviant les fotografies per cor-
reu o bé impreses en la forma i lloc indicat en les bases
És obert a tothom? Si, no hi ha cap restricció ni catego-
ries
S'ha de ser un expert? De cap manera, tots hem fet
fotografies de les quals n'estem satisfets
On puc trobar informació / documentació? Ha Internet
hi ha molta informació de fotografia en general i de la pri-
mavera en especial
És necessita una màquina especial? No, es poden fer
bones fotografies amb les màquines compactes i fins i tot
amb els mòbils actuals. Només tenir en compte que
s'ampliaran a 20 x 30 cm
Quantes fotografies puc presentar? 3 per participant.
L'Aula de Cultura té un espai limitat
Sortirà el meu nom a l'exposició? Si, a no ser que di-
guis el contrari
Haig de pagar? La participació és gratuïta, només s'ha
de pagar les despeses d'impressió si ho t’ha de fer l'or-
ganització
Fins quan tinc temps? L'entrega és la setmana abans de
l’exposició, com s'explica en les bases
Les fotos poden de ser de qualsevol lloc? Si, sempre
que siguin dintre del municipi de Sant Julià
Han de ser originals? Han de ser realitzades pel partici-
pant
És un concurs? No és un concurs, no hi ha premis, per
això és una mostra
Hi ha categories per edat, experiència, etc.? No hi ha
cap classificació
En blanc i negre o color? Cadascú pot donar la seva
visió amb la tècnica que li agradi
Es poden retocar amb programes d'edició d'imatges?
Si, això ja forma part de l'art fotogràfic

2a Mostra Fotogràfica:
Primavera
Terra de Tupinots convoca la 2a
Mostra Fotogràfica amb el tema de
la primavera a  Sant Julià de
Vilatorta. 

Objectius: Exposició col·lectiva de
fotografies dels carrers, camins, jar-
dins i boscos de Sant Julià durant
l'època de la primavera, amb els
objectius següents: 
- Que cada fotògraf doni la seva
visió d'aquesta època de l'any.
- La divulgació de l'art fotogràfic.
- La descoberta de llocs del munici-
pi. No es cap concurs, no hi ha pre-
mis.
Lloc i dates de la Mostra: Aula de
Cultura, dies 5 i 6 de juliol de 2014.
Participació: Oberta a tothom,
sense fronteres ni categories.
Nombre d'obres: Cada fotògraf pot
participar amb un màxim de tres
obres. 
Identificació de les obres: autor, telè-
fon de contacte, correu, títol (opcio-
nal) i el lloc on s'ha fet la fotografia.
Mida de les fotografies: 20x30 cm
Muntatge: sobre cartró ploma blanc
de 30 x 40 cm. També es poden por-
tar sense muntar.
Entrega de les fotografies: Format
digital: s'enviaran per correu electrò-
nic a l'adreça:
terradetupinots@gmail.com una set-
mana abans de la data d’exposició.
En el correu s'informarà la identifica-
ció de les obres. Les despeses d'im-
pressió s’abonaran durant l’exposi-
ció. 
Format paper: S'entregaran el
divendres abans de la data d’exposi-
ció, de les 19:00 a les 21:00 hores a
la mateixa Aula de Cultura. 
Drets sobre les fotografies:
L'organit-zació no es reserva cap
dret sobre les obres exposades i
totes seran tornades als seus autors
Retirada de les obres: a la mateixa
Aula de Cultura després de l'hora de
tancament de la mostra.
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Exposició i conferència sobre l’Orient Mitjà
El cap de setmana passat 15 i 16 de març, el col·lectiu Terra
de Tupinots va organitzaruna Expo-sició sobre l’Orient Mitjà
amb una mostra d’objectes i d’imatges de vilatortins que han
visitat la zona.

Per completar l’exposició, el dissabte a la tarda, la irania-
na Nazanín Armanian va fer una conferència titulada “Imatge
i realitat: una visió d’Orient des d’Occident”. Nazanín
Armanian és una iraniana que viu a l’estat espanyol des de
1983, és Llicen-ciada en Ciències Polítiques i "mig" doctora
en Filosofia (pendent de la lectura de la tesi), ha treballat a la
UNED com a tutora de Ciències polítiques, i des del 2008
dóna classes en els cursos on-line de la Universitat de
Barcelona. Paral·lelament, dóna cursos i conferències a dife-
rents centres cívics i culturals, prepara anàlisi sobre l'actuali-
tat de l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica (per encàrrec), fa de tra-
ductora jurada (persa/farsi-castellà), escriu en els diaris
nacionals i des de fa un parell d'anys també publica una
columna tots els diumenges  en el diari Público He publicat
uns 15 llibres sobre temàtics diferents i ara té entre mans
altres projectes literaris.

L’endemà diumenge es va fer la tertúlia en la qual l’Albert
Rodríguez va comentar fotos i vivències d’un viatge a Síria
que va fer l’any abans d’esclatar la guerra.

L’activitat de la coral
a finals d’any
8 de desembre: Missa Purís-
sima a la parròquia de Sant
Julià.
15 de desembre: Concert de
Nadal de L’Associació Sarda-
nista.
22 de desembre: Concert de
Nadal a Calldetenes -a benefici
de Sant Tomàs-.
25 de desembre: Missa de
Nadal, a la parròquia de Sant
Julià.
29 de desembre: Concert de
Nadal al Saló Catalunya.

Preparant Pasqua
El 21 d’abril acompanyats per la
cobla que proporciona  L’agru-
pació Sardanista de Sant Julià i
amb motiu del aplec de Puig-
l’agulla, interpretarem:
Cant de Pasqua, de Francesc
de P. Bové; Cant de Joia, de
Beethoven; La lluna ens bressa,
de X. Pona i D. Rodríguez; els
Goigs de Puig-l’agulla.

El 27 d’abril i amb motiu de
la 37a Trobada de Caramelles,
amb el següent programa de
cançons:
Cant de Pasqua, de Francesc
de P. Bové; Bona Festa, de Ll.
Garriga i J. Vicens; Cant de
Joia, de Joan Maragall i L.W.
Beethoven; Muntanyes del Ca-
nigó, de Jacint Verdaguer; la
Lluna ens bressa, de Xevi Pona
i David Rodríguez.

Volem créixer
Ja som un grup d’homes mes
nombrós, gràcies a dues noves
veus que s’hi han incorporat.
Esperem que us animeu per
completar una coral que faci
patxoca. Si vols passar-t’ho bé i
t’agrada la música, contacta
amb nosaltres, personalment, o
per facebook.

Coral 
Cants i Rialles

Exposició sobre el cafè.
Us volem demanar excuses
perquè l'exposició sobre el
món del cafè, programada
pels dies 15 i 16 de febrer no
es va poder dur a terme per
causes organitzatives. 
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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

FALSOS SOSTRES, PLADUR,
PARQUETS FLOTANTS,

MOSQUITERES, TENDALS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS,
TALLAFOCS, PERSIANES I CORTINES

C. Rector Roca, 10, 3r 2a
Tel. 677 90 06 21

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

BOTIGA NOVA
merceria
moda i complements

C. Marquès de Vilallonga, 8
08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 74 54
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nen vol venir a provar-ho, ens
trobareu cada dijous i  diven-
dres a partir de les 17:30 al
pavelló.

El Club de Patinatge Artístic
de Sant Julià ja compta amb
unes 38 patinadores i el 20 de
desembre passat va celebrar
la festa de Nadal al pavelló de
Sant Julià perquè tots els pa-
res poguessin veure els pro-
gressos d’aquestes patinado-
res i sobretot de les més peti-
tones que van començar el
mes passat de setembre d’e-
dats entre 3–4 anys

Actualment, el CPA de
Sant Julià s’ha consolidat
amb tres grups de patinado-
res: grup iniciació, grup de les
mitjanes i grup de les grans.
El grup iniciació el vàrem
veure actuar per primer cop
en la festa de Nadal a Sant
Julià, però el dia 5 d’abril, tots
els grups actuaran al pavelló
de Vic en el Festival del
Mercat del Ram de 2014, jun-
tament amb altres clubs de
patinatge de la comarca
d’Osona. El grup de les mitja-
nes i les grans també han
participat en altres Festivals:
varen anar el 14 de desembre
de 2013 al Festival de Nadal
de Vic, i les mitjanes al
Festival de Folgueroles el 22
de febrer de 2014. 

Així mateix, a part de ser
un esport en què es valora
molt el treball en equip i la
bona sincronització entre
totes, també participen, de
forma opcional, en competi-
cions individuals a on hi ha
dues puntuacions segons la
dificultat i l’estil, on s’avalua,
en la dificultat, la correcta
execució dels diferents inte-
gratius com els salts, les
cabrioles, les figures i, en
l’estil, la presentació del ball,
estils al ritme de la música,
una bona posició, etc. Aquest
any, les mitjanes i les grans,
segons la categoria i nivell,
estan participant en les com-
peticions individuals del
Trofeu La Plana i la  competi-
ció comarcal individual del

Consell Esportiu d’Osona. 
Finalment hem de comen-

tar-vos que el pròxim 12 de
juliol de 2014 se celebrarà el
Festival de Patinatge de Sant
Julià de Vilatorta a les sis de la
tarda en el pavelló de Sant
Julià dins dels actes de la
Festa Major del poble. Us ani-
mem que ens vingueu a veure! 
A més a més, si alguna nena o

Club de Patinatge Artístic
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Gimnàstica de nivell al Pavelló

El torneig BBVA de bàsquet de Sant Julià 
de Vilatorta celebrarà la 30a edició
Els organitzadors del
Torneig de Bàsquet de
Sant Julià, coincidint
amb el 30è Torneig, vo-
len que la propera edició
sigui encara més espec-
tacular que les fetes els
darrers anys.

Per començar hi hau-
rà un petit canvi de da-
tes. En lloc de celebrar-
se el darrer cap de set-
mana d’agost, serà el pri-
mer de setembre, els
dies 5, 6 i 7. Així s’espe-
ra aconseguir un major
nombre d’equips, perquè
la majoria ja hauran co-
mençat la seva pretem-
porada:

-Els federats portaran
una setmana més de pre-
temporada

-Els jugadors escolars
i de lleure, probablement,
ja hauran tornat tots de
vacances

-Els ACB, LEB, EBA /
Cadets i júnior preferent i
altres equips d’elit,
també ho tindran més fà-
cil per venir.

Esperem tenir un aug-
ment considerable de
participants. A més, l’or-
ganització està ja treba-
llant per tenir una sèrie
d’esdeveniments i sor-
preses per la celebració
d’aquest 30è Torneig. Ja
us anirem informant de
totes aquestes novetats.

No us perdeu el 30è
Torneig BBVA de Bàs-
quet a Sant Julià de
Vilatorta!!

Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig
BBVA de Bàsquet de
Sant Julià de Vilatorta

Gran Premi Diputació de
Barcelona

El cap de setmana 15 i 16 de febrer el pavelló esportiu municipal
de Sant Julià de Vilatorta va acollir la segona fase de la Copa
Catalana de gimnàstica artística femenina, organitzada per la
Federació Catalana de Gimnàstica i el Club Gimnàstic Vic. Més
de 250 gimnastes de nivells i via olímpica van lluitar per obtenir
uns bons resultats en els 4 aparells de femenina (salt, paral·leles,
barra i terra) que, juntament amb la tercera fase, els permeti obte-
nir la classificació per participar en el Campionat d'Espanya, que
es farà a Valladolid durant el mes de juliol. Enguany el Club
Gimnàstic Vic celebra el 25è aniversari i per aquets motiu hem
apostat per l'organització d'aquest gran esdeveniment esportiu.
Des del Club volem la mostrar nostra felicitat i el nostre agraïment
a tothom que ho ha fet possible. Moltes gràcies.

Club Gimnàstic Vic
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esport rodejats de grans
esportistes, on aprendran i
s’ho passaran d’allò més bé!

També, estem preparant
pel mes de juliol unes colònies
d’estiu que es realitzaran al
llarg d’una setmana (falta
encara decidir els dies i el lloc)
i finalment, el proper mes de
setembre arrencarem l’Escola
de Trail Running by Diedre a
Osona. Que es durà a terme
durant tot el curs escolar.

L’associació Esportiva Diedre
segueix imparable en la pro-
moció de l’esport tant a nivell
de curses de muntanya com
amb la formació de noves
promeses. La prova d’això,
és que de cara el curs escolar
2014–2015 arrencarà l’Es-
cola de Trail Running by
Diedre a la comarca d’Osona,
oferint d’aquesta manera una
activitat extraescolar més per
als nens i les nenes de la
comarca.

La idea de fer una escola
de Trail Running a la Comarca
d'Osona, va sorgir ja fa tres
anys i mig en veure que en
aquest esport no hi havia
gaire base. Va ser llavors
quan es va pensar que així
seria la millor opció per poder
formar a tots els nens i les
nenes amb els valors d'a-
quest esport i poder seguir
unes pautes adequades per
poder practicar-lo amb segu-
retat! Però a causa de diver-
ses circumstàncies no s’ha
pogut dur a terme fins ara.

Fa poc més de dos anys i
mig vaig conéier Roger Toneu
quan va ser patrocinat per
Diedre, la temporada 2011-
12 en Raids d’Aventura i BTT
Orientació. En aquest últim
esport va aconseguir uns
grans resultats: Guanyar la
lliga espanyola i el Campionat
de Catalunya en H5.

En Roger comptarà amb la
col·laboració d’en Jordi
Torruella per portar conjunta-
ment totes les tasques de
l’escola, els dos son uns
amants dels esports de mun-
tanya.

En Roger i en Jordi, a
banda de ser atletes desta-
cats, també coincideixen ser
uns grans professionals en
l'ensenyament de l'esport als
més petits de casa. Va ser lla-
vors quan vàrem comentar-li
la idea de muntar conjunta-
ment una escola de Trail

Running a la comarca
d'Osona. A partir d’aleshores,
vam començar a planificar-ho
tot per poder dur a terme la
nostra idea.

Començarem a donar a
conèixer l’Escola de Trail
Running, fent un Campus per
Setmana Santa d’enguany
durant els dies 14 al 17 d’abril,
perquè tots els nens i nenes
amants de la muntanya pugu-
in venir a practicar aquest

Campus de Setmana Santa
El Campus de Setmana Santa, se celebrarà del 14 al 17 d’abril
i tindrà la seu al Pavelló Municipal de Sant Julià de Vilatorta.
Estarà obert a nens i nenes repartits en dos grups d’edat, de 6
a 10 anys i d’11 a 14 anys.
Les activitats que s’hi practicaran seran tan diverses com nom-
broses, com per exemple Trail Running, exercicis de tècnica de
carrera, jocs, excursions, iniciació i pràctica/cursa d’orientació a
càrrec del director de l’escola Roger Tuneu, entrenament espe-
cífic, xerrades sobre experiències viscudes a les curses a càr-
rec d’un atleta de Diedre, xerrades sobre material necessari a
càrrec de Marc Erra, estiraments, competició, etc.

Tot això amb la intenció que els nanos s’ho passin d’allò més
bé en aquests dies de vacances i coneguin en primera persona
què representa aquest esport.

El preu de la inscripció serà de 70€ per cada nen/a i inclou
una dessuadora, un “tapacolls” del Campus i la tarja federativa
(assegurança) amb vigència per tot l’any.

Per a més informació i inscripcions:
web: www.diedre.cat - Facebook: Ass. Esp. Diedre
mail: info@diedre.cat
Tel. 649 18 71 48 (Roger) - 686 69 46 64 (Marc)
Botiga DIEDRE de Vic, carrer de Gurb, 40
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En el moment de fer aquesta crò-
nica podem dir que comencem
una nova temporada de ciclisme,
tant per als aficionats que sortim
un o diversos dies a la setmana
simplement a fer esport com per
als que també participen en les
competicions ciclistes de les dife-
rents modalitats que s'organitzen
a Catalunya. Seguidament comen-
tem les últimes activitats que s'han
fet en la temporada anterior i quins
projectes tenim per aquesta. 

10a BTT Les Guilleries
Aquesta és la principal activitat del
club durant l'any i en aquesta edi-
ció una mica més pel fet que serà
la 10a edició i volem que sigui un
èxit i si és possible superar la par-
ticipació que hem tingut en les
darreres edicions. Pel que fa el
recorregut, pràcticament ja està
decidit i en Toni Pérez està revisant
alguns dels trams  més tècnics per
trobar alternatives per tal que tots
els participants puguin realitzar la
marxa segons les seves condi-
cions físiques i tècniques.

El fet que sigui la 10a volem
que hi hagi quelcom especial res-
pecte de les edicions anteriors,
així a part dels obsequis que
donarem a cada un dels partici-
pants, confeccionarem un certifi-
cat personalitzat de participació
en el qual figurarà el nom, el temps
i una foto que es farà del partici-
pant en algun indret del recorre-
gut. Estem contactant també amb
els comerços de bicis de la comar-
ca per demanar la seva col·labora-
ció i amb el material que donin fer
un sorteig entre tots els partici-
pants.

Per qüestions relacionades
amb els calendaris de competició
ens hem vist obligats a canviar la
data de la BTT del juny que fèiem
habitualment al 4 de maig. Estem
fent campanya des de les xarxes
socials i la web per tal que aquest
canvi arribi a tothom i que la parti-
cipació superi la dels anys ante-
riors.

Història del club
El Club Ciclista Calma es va constituir fa 30 anys i des d'a-
quella data fins ara el club ha passat per diferents etapes i
des de la junta ens hem proposat fer un recull el més deta-
llat possible dels fets i material gràfic que constitueixen la
història del club. Podeu accedir a tot el que anem recollim a
l'apartat “història” del web i animem a tothom que tingui
alguna cosa a dir a contactar amb qualsevol membre actu-
al de la junta.

Calendari de sortides
En el web podeu trobar un apartat de sortides que hem con-
feccionat el grup de "sèniors" en la qual es detalla la sorti-
da de cada setmana, el recorregut i el lloc on esmorzar i
recuperar forces. Qualsevol suggeriment serà benvingut.

Podeu accedir a tota la informació del club i la BTT a la nos-
tra pàgina web  www.cccalma.cat 
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La 17a edició del Ral·li Esprint Sant Julià va engegar diu-
menge, 23 de febrer, la temporada de motor, amb una partici-
pació de luxe. El gran vencedor ha estat el tàndem andorrà
Joan Vinyes-Jordi Mercader, amb un Seat Córdoba WRC, un
antic prototipus del mundial. Han completat el podi Josep M.
Membrado-Jordi Vilamala i Albert Orriols-Manel Muñoz. Els
participants han coincidit a alabar el nou recorregut, que
enguany ha inclòs el tram l’Enclusa-Romagats.

Un dels altres fets destacables ha estat la gran afluència de
públic, comparable a alguns dels trams del mundial que
s’havien disputat a la zona. El bon temps ha acompanyat, amb
un dia totalment assolellat. No s’han registrat incidents.

En total, han participat al ral·li 46 pilots, quatre dels quals en
la categoria de regularitat. Una xifra inferior a altres edicions
però que s’ha contrarestat amb una qualitat extraordinària. Els
equips de casa no han fallat. Fins a 17 equips de l’Escuderia
Osona han participat al ral·li. 

Gran paper del tàndem Raül Illamola-Guillem Paredes, amb
un Mitsubishi Lancer Evo IX, que ha signat una quarta posició,
a només 13.1 segons d’Orriols. Illamola ha protagonitzat un
final de ral·li espectacular i fins i tot s’ha permès el luxe de
guanyar el darrer tram. Nil Boixeda i Dani Noguer, amb un
Peugeot 106 Rallye S20, han estat els següents classificats de
l’Escuderia Osona, en 12è lloc. Després, el tàndem Josep
Trasserra-Ramon Abad (Porsche 911 GT3), en 15à posició.

L’organització va decidir enguany modificar el traçat i va
incorporar el tram l’Enclusa-Romagats, entre el pont de
Fàbregas i Sant Julià de Vilatorta, que ja s’havia inclòs en
diverses ocasions al campionat mundial. Es va mantenir el de
Coll de Mansa. Els cotxes han hagut de fer tres passades a
cada tram.

Amb aquest nou traçat, l’itinerari d’enguany s’ha escurçat
molt gràcies a la poca distància dels enllaços. Així, en aques-
ta edició, el ral·li constava d’un total de 87,2 quilòmetres, dels
quals 34,9 eren cronometrats.

Els pilots han coincidit a destacar l’espectacularitat d’aque-
st nou recorregut. “Ens ho hem passat molt bé”, deia Mem-
brado. “Ha estat un ral·li fantàstic i molt divertit”, afegia Vinyes.

Totes les classificacions del 17è Ral·li Esprint Sant Julià:
http://www.escuderiaosona.com/index.php?seccio=sprintsant
julia.

17è Ral·li Esprint Sant JuliàIII Ciclocròs Ciutat de Vic
El 29 de desembre passat
es va realitzar el III Ciclocròs
Ciutat de Vic, organitzat con-
juntament entre el Calma,
UCVic i CxOsona. Hi van
participar 119 corredors
entre totes les curses de les
diferents categories. Cal
destacar la participació de
Jordi Godayol que va fer 2n
en la categoria de Veterans
40, continuant amb les
bones classificacions en
totes les curses de la Copa
Catalana.
Aquest ciclocròs va ser l'úl-
tim de la competició i per
tant s'hi jugava la classifica-
ció global de la Copa Ca-
talana. Aquí en Jordi Go-
dayol va tornar a pujar al
podi, però en aquesta ocasió
per recollir el primer premi.
Segons va comentar, aques-
ta primera posició era molt
disputada ja que el sistema
de puntuació es veia afectat
pel fet que l'onzena prova a
disputar a Barcelona es va
suspendre i aquí tenia de
decidir la Federació si es
treia o no la puntuació d'una
de les curses. Des d'aquí la
nostra felicitació.

També cal destacar l'ac-
tuació dels nostres amics del
CxOsona, que a part de ser
un dels organitzadors del
ciclocròs hi van participar
com a corredors. Entre els
quals cal destacar la partici-
pació d'en Marc Clapès en la
categoria Master-30 i l'Enric
Bau en Elite.

La saga Gilabert conti-
nua. L'Ariadna i l'Arnau par-
ticipaven en la Copa Cata-
lana de Ciclocròs en les
categories Fèmines Infantil i
Aleví respectivament. En
aquest ciclocròs es van clas-
sificar en 1r i 3r lloc. En la
classificació general de la
Copa Catalana, l'Ariadna va
quedar classificada en 1r
lloc i l'Arnau en 3r. Enho-
rabona a tots dos.
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La música com a experiència col·lectiva

La pràctica musical esdevé una doble experièn-
cia individual i col·lectiva. La part individual és
l’estudi de l’instrument a l’aula de música amb
les  classes que poden ser individuals,  profes-
sor/a-alumne/a, o amb pedagogia de grup (dos o
tres alumnes a l’aula) o bé amb la pràctica a
casa. Molts alumnes assisteixen regularment a
classes col·lectives del seu instrument a l’Emvic,
i alguns formen part de formacions més grans
com  orquestres de corda, conjunts instrumen-
tals o  la banda. També es treballa en grup  tota
la part del llenguatge musical (teòrica i escrita) i
el cant coral. De totes maneres, el que parlarem
avui és d’experiències col·lectives que tindran
oportunitat de participar els nens i nenes de l’au-
la de música de Sant Julià de Vilatorta en el que
queda de curs:

Cantata a l’Atlàntida
El dia 10 d’abril ha tingut lloc la interpretació de
la cantata “Del meu poble” amb música de
Xavier Baurier i lletra de Pilar Cabot. Hi ha parti-
cipat alumnes de l’Emvic, i de les aules
d’Arbúcies, Calldetenes, Folgueroles, Sant Hilari,
Sant Julià de Vilatorta  i Viladrau, en total uns 200
alumnes. Sota la direcció de Marc Serra iamb l’a-
companyament al piano de Montse Catllà.

Cantada de caramelles
El proper diumenge de Pasqua dia 20 d’abril.
Com cada any  sortirem a cantar caramelles per
el poble i participarem de la cantada final a l’es-
glésia juntament amb la coral “cants i rialles” i el
“caramellaires del Roser”. 

Grup de vent Vilsantfol
Alumes de vent de Folgueroles, Sant Julià i
Viladrau muntarem una formació de vent, (petita
banda) on hi haurà deu flautes travesseres, dues
flautes de bec, quatre trompetes i un clarinet.
Prepararem tres o quatre peces i les tocarem al
mes de maig a Tavèrnoles i Folgueroles i al juny
a Calldetenes, Sant Julià i Viladrau.

Grup de violins
La professora de violí de l’aula la Coloma Bertran
del mes de febrer al juny també agruparà tots els
alumnes de violí i prepararan un repertori per
tocar-lo en concert.

Cantada de sensibilització i inicial
El dia 21 de juny tindrem també una altre expe-
riència amb alumnes de les quatre aules de
Calldetenes, Folgueroles, Sant Julià i Viladrau. El
lloc serà a l’Auditori de Calldetenes, al matí
farem un assaig, dinarem tots junts, i al tarda hi
haurà el concert. En aquest concert hi cantaran
alumnes de sensibilització ( P-4 i P-5), per una
banda, i alumnes de primer i segon de primària
per una altra. També tocaran grups instrumentals
d’aquestes quatre aules.

La formació musical  per a nens i nenes és un
gran complement que serveix per desenvolupar
la creativitat, saber treballar en grup,  treballa la
psicomotricitat fina, ajuda a créixer com a perso-
nes i desperta la sensibilitat cap a la música en
concret i cap a les arts en general.
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Hi ha un proverbi xinés que
diu: “Digues-m’ho i ho oblida-
ré, ensenya-m’ho i ho recor-
daré, involucra-m’hi ho enten-
dré”. Aquesta és la filosofia
que intentem seguir a la Llar
d’Infants Patuleia. El nostre
projecte educatiu es basa
principalment en la descober-
ta d’un mateix i de l’entorn a
través de l’experimentació i la
vivència de tot allò que està al
seu abast i és del seu interès.
Així doncs a la Patuleia inten-
tem donar totes els eines pos-
sibles als vostres fills i filles
perquè mitjançant la manipu-
lació i l’experimentació amb
diferents materials volem
potenciar i fomentar un conei-
xement divers que proporcioni
un pensament obert i creatiu.
De  la mateixa manera donem
eines perquè els infants des-
envolupin una major autono-
mia, capacitat de decisió i
seguretat en el dia a dia, amb
una actitud positiva, afectiva,
resolutiva i participativa, po-
sant en valor el millor de cada
nen/a.

També cal destacar que la
Patuleia està situada en un
lloc privilegiat. Ben a prop del
centre del poble i amb un nucli
antic poc transitat per cotxes,
el bosc del Perer just darrera
l’escola i el Parc de les Set
Fonts a tocar. Això ens permet
fer tota mena de sortides
sempre que vulguem, així
doncs, anem al mercat, a
conèixer diferents oficis i este-
bliments del poble, al bosc a
recollir fulles, a les Set Fonts a
jugar...

Si us interessa que el vos-
tre fill/a vingui a la Patuleia de
cara el curs 2014-15, aquí
teniu els passos que heu de
seguir per inscriure’l:

Llar d’infants 
Patuleia

Llar d’infants municipal Patuleia 
Calendari de preinscripció. Curs 2014-2015

Fases Dates

Publicació de l’oferta Entre el 28 i 30 d’abril

Presentació sol·licituds 5 al 16 de maig

Llistes amb el barem 27 de maig

Llistes admesos 5 de juny

Període de matriculació 10 al 13 de juny
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Festa de Tardor
Com us vam avançar en l’últim
número, a finals de novembre
l’AMPA va organitzar la festa de la
tardor i, tot i que a primera hora feia
un fred que pelava va ser un èxit.
Vam encetar la jornada amb una
caminada on la inscripció voluntà-
ria dels participants va anar desti-
nada a la Marató de TV3, que
aquest any estava dedicada a les
malalties neurodegeneratives.
Perquè la caminada fos més emo-
cionant, els nens i les nenes havien
de recollir unes lletres que hi havia
repartides al llarg del recorregut
marcat i en arribar al pati de l’esco-
la les havien d’enganxar en una
gran pancarta per tal de formar la
frase: ‘L’escola Bellpuig i L’AMPA
caminem per la Martató’. Al pati de
l’escola ens esperava una mica de
pica-pica per recuperar forces i un
fi de festa amb els gegants del
poble.

Carnestoltes
El dissabte passat 1 de març a la
tarda els Tupinots van donar el tret
de sortida a la rua del Carnestoltes,
que per segon any es celebrava
pels carrers del nostre poble. Quan
va finalitzar la rua a la plaça
Catalunya, tal i com es va fer l’any
anterior, petits i grans van poder
gaudir d’una boníssima tassa de
xocolata desfeta acompanyada
d’un deliciós tall de coca, i una
mica de música i gresca al Saló
Catalunya. La xocolatada va ser
organitzada conjuntament per les
AMPA de les escoles del poble la
llar d’infants Patuleia, el col.legi el
Roser i l’Escola Bellpuig. Ens ho
vam passar tan bé que ja estem
apunt per repetir-ho l’any que ve!

I com que des de l’AMPA tenim
moltes ganes de fer coses, ja
estem organitzant les colònies per
als nens de l’escola que enguany
es tornaran a fer a can Pic i també
estem preparant la festa de la pri-
mavera.

Bona Pasqua a tothom i fins el
proper número!

El dimarts 18 de març es va a dur a terme a la Patuleia una
xerrada oberta a tot el poble de la Maria Jesús Comellas,
doctora amb psicologia amb experiència en totes les etapes
educatives i especialista en orientació familiar i escolar.

Els temes que es van tractar van ser escollits per les
mateixes famílies de la llar d’Infants a través d’una enques-
ta a principi de curs i es va parlar de perquè fan rebeque-
ries la canalla i com ens hem de comportar els adults
davant d’aquestes situacions tan típiques en les primeres
edats, de l’autoritat de l’adult, de com aprenen el què han
de fer: menjar de tot, jugar, escoltar, dormir ... Va ser una
xerrada molt interessant i molt constructiva ja que els pares
assistents també hi van participar tot exposant els seus
casos i situacions i intentant buscar-hi respostes. 

Llar d’Infants Patuleia
Xerrada de M. Jesús Comellas

Xocolatada de Carnestoltes
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difondre tot el que havíem fet i
aprés; però com? Doncs vam
organitzar una exposició per-
què les  famílies la poguessin
visitar. El divendres 21 de
febrer, d’un quart de cinc a les
cinc vam convidar els pares i
mares de P4.  Els nens i les
nenes els van anar explicant
com havien fet el treball i què hi
havien après.

Els nens es van sentir molt
satisfets de veure que tot el que
havia sorgit de les seves hores
d’esforç i dedicació havia tingut
molt èxit i havia rebut felicitacions
de les mestres i les famílies.

“Les cases del món”
projecte dels nens i
nenes de P4
A la classe dels capgrossos
estem dividits en equips, per tal
de poder treballar de manera
cooperativa. El treball cooperatiu
(cooperar per aprendre i apren-
dre a cooperar) és una aprenen-
tatge que posa èmfasi no només
en  què s’aprèn sinó també en la
manera com s’aprèn; procurant
en tot moment que hi hagi un
compromís per part dels nenes i
de les nenes al llarg de tot el  pro-
cés d’aprenentatge. 

Aquest procés no s’enfoca
de manera individualitzada i
independent els uns dels altres,
sinó en cooperació amb els
companys. L’aprenentatge pos-
sibilita que els alumnes apren-
guin mútuament a compartir
idees, recursos i planifiquin con-
juntament l’assoliment d’objec-
tius escolars i socials.

Cada equip de nens es va
posar d’acord i van escollir la
casa del món que més els
agradava. Van sortir els iglús,
les cases de dalt dels arbres,
els tipis, les cases de totxos i
les cases de palla. Prime-
rament cadascú va buscar
informació a casa seva sobre
el tema. Estaven molt entu-
siasmats i les famílies s’hi van
implicar molt (des d’aquí apro-
fitem per donar-los les grà-
cies), i en lloc de dur simples
explicacions van acabar por-
tant treballs, maquetes... que
els nens i nenes anaven expli-
cant als seus companys. De
mica en mica el projecte anava
agafant forma. Un cop vam
tenir la informació recopilada i
les característiques de les
cases ben clares, llavors cada
equip va haver de representar
la seva casa en un mural.
Per fer el mural van treballar
diverses estructures de treball
cooperatiu: “parada tres mi-

nuts” que consisteix en què
tots els membre de l’equip es
posen d’acord sobre el què, el
com i el qui dibuixa. També
l’estructura  de “llapis al mig”
en què es passa el llapis de
manera rotativa per escriure
d’un en un. Acabada la prepa-
ració vam pintar el mural
cooperativament.

El treball cada vegada
anava sent més ric i vistós, ja
teníem informació, maquetes,
murals, dibuixos de les seves
cases preferides, collages de
diverses cases... així doncs,
només faltava una cosa: poder

Escola Bellpuig
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Sortides culturals del segon trimestre
En aquesta ocasió, els alumnes més petits (d’Educació Infantil i Cicle
Inicial) es van quedar a l’escola per gaudir de diversos tallers preparats pels
alumnes de 4rt d’ ESO: De teatre (els van representar un conte sobre la
figura del Carnestoltes) de maquillatge, de màscares i de jocs tradicionals.

Per la seva banda, els alumnes de 3r i 4t van anar a visitar les
instal·lacions de l’empresa llet Pasqual, a Gurb, on, després d’un audiovi-
sual introductori, van poder degustar els seus productes i fer un recorregut
per la fàbrica. Els de 5è i 6è van anar a Cardona, a fer una visita a les
espectaculars galeries de les mines de Sal i al no menys majestuós castell
medieval de la localitat. Finalment, els alumnes de 1r a 3r d’ ESO van des-
plaçar-se fins a l’església de Santa Maria del Mar, a Barcelona, on van
realitzar un curiós i interessant taller de matemàtiques aprofitant les carac-
terístiques de l’emblemàtic recinte. 

Festa de 
l’hivern: 
Dia de l’Arbre,
Dijous Llarder
i Dia Mundial 
de la Llengua
Materna 
El dijous 27 de febrer al
llarg del dia els diferents
cicles van protagonitzar
diferents actes al voltant
de les temàtiques descri-
tes. 

Cada cicle va apadri-
nar un dels arbres del
bosc de l’escola mitjan-
çant l’elaboració d’una
fitxa sobre les seves ca-
racterístiques i un poste-
rior compromís de respec-
te i preservació. A mig
matí els més petits a les
Set Fonts i des de cicle
mitjà fins l’ ESO als patis
de l’escola, van celebrar
un esmorzar de germanor
amb aliments típics del
dia. Finalment, a la tarda,
els diferents cicles van
poder escoltar els seus
companys llegir textos en
les seves respectives llen-
gües maternes (d’ús habi-
tual a casa amb els pares):
italià, francès, alemany,
anglès i àrab. A més, es va
ensenyar una mostra dels
textos i arxius d’àudio
enviats pels alumnes de
l’escola gallega Vidal
Portela i dels que els
alumnes de cicle mitjà i
superior els han enviat a
ells.

Col·legi 
el Roser
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Sortides de descoberta de l’entorn
Aquest segon trimestre del curs els diferents cicles o cursos van
realitzar el divendres 31 de gener, al matí, excursions a peu pel muni-
cipi, per tal d’apropar-se una mica més al nostre patrimoni local: Així,
els més menuts van desplaçar-se pel bosc, els de cicle inicial van
visitar l’oficina de correus; els de cicle mitjà van fer un recorregut pels
diferents rellotges de sol del poble; els de cicle superior van anar fins
les Roques de l’Albereda; els de primer d’ ESO varen analitzar la dis-
tribució dels contenidors pel municipi; els de segon van desplaçar-se
fins Sant Martí de Riudeperes per dibuixar i analitzar l’art romànic;
mentre que els de quart van fer una itinerari guiat pels diferents
monòlits i estàtues de la localitat. 

Els alumnes de tercer, distribuïts per grups a cada excursió van fer
un reportatge de cada sortida.

Dia Escolar de 
la no Violència 
i la Pau
El divendres 31 de gener, coin-
cidint amb l’efemèride de l’as-
sassinat de Mahatma Gandhi,
es va celebrar el DENIP, d’a-
cord amb les indicacions dona-
des per la coordinació autonò-
mica de les Escoles Associa-
des a UNESCO. Enguany la
temàtica es va centrar en el
record de la figura i obra del
recentment traspassat Nelson
Mandela, premi Nobel de la
Pau i artífex del procés de paci-
ficació i reconciliació a Sud-
africa.

Els alumnes dels diferents
cicles van aproximar-se al
coneixement de la seva per-
sona mitjançant activitats
diverses com la elaboració
d’un mural amb imatges del
personatge; la visualització
de la pel·lícula Invictus, o
d’un documental sobre la
seva vida i actuació pública i
una posterior reflexió.

XLIa Edició 
del Cross Escolar
El diumenge 2 de març es va
celebrar la tradicional matinal
atlètica a les instal·lacions del
col·legi, organitzada amb la
col·laboració de l’AMPA del
col·legi i sota la direcció tècni-
ca de la Secció Atlètica de Sant
Julià, amb en  Manel Parra i en
Jordi Calveras al capdavant.

En aquesta edició hi van
participar 226 atletes, majorità-
riament del propi col·legi, però
també provinents de 13 esco-
les més. Una autèntica cele-
bració de germanor amb 12
curses que engloben nois i
noies de 3 a 16 anys, i que va
comptar amb l’assistència dels
restants membres de la Co-
munitat educativa i la presència
de l’alcalde i del regidor d’es-
ports de l’ajuntament de Sant
Julià.
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Coneixes el CAP de Sant Julià de Vilatorta?
-Centre d’Assistència Primària-
Avui des de la revista Vilatorta,
us portarem a fer una volta pel
consultori. Si no el coneixeu
serà com una benvinguda i si
ja el coneixeu, us refrescarem
la memòria, i potser fins i tot hi
trobareu alguna novetat.

En el consultori hi treballem
una colla de professionals
desenvolupant diferents tas-
ques però amb un objectiu
comú: la salut i el benestar de
la població de Sant Julià,
Vilalleons i Sant Sadurní.

La Dolors és la primera per-
sona que trobem al consultori
quan hi anem o quan hi telefo-
nem. Ella és la que ens dó-na
l’hora de visita , gestiona tot
tipus de tràmits i papers, i ens
posa en contacte amb la resta
de serveis mèdics.

La Fina i la Concep són les
infermeres que tindran cura de
la nostra salut. L’Albert, la
Marta i en Xevi són els metges
que tracten tota la família: des
dels més grans fins als peti-
tons. Per a l’atenció a la dona,

comptem també amb la
Raquel, i pels temes més so-
cials tenim la Conxita. Tenim
un altre Albert, l’odontòleg,
que no visita al nostre consul-
tori,  però sempre està dispo-
sat a donar un cop d’ull a la
nostra boca.

Som una unitat docent
mutiprofessional; donem aco-
llida a estudiants del grau
d’infermeria de la UVIC, i
tenim residents de l’especiali-
tat d’infermeria i medicina
familiar i comunitària.  Això fa
que molt sovint veiem cares
noves pel consultori.

Treballem amb la comunitat
i per a la comunitat  per tant
volem estar informats i mante-
nir una bona comunicació
amb la població .  Amb aques-
ta idea, i aprofitant les noves
tecnologies, hem posat en
marxa un blog:  http://eapsan-
taeugeniadebergaics.word-
press.com/ 

Hi podreu trobar tot tipus
d’informació: horaris de les

farmàcies de guàrdia, enllaços
d’interés, novetats de salut...

Dins el blog hi ha una sec-
ció anomenada l’anunci  del
mes (AdM). Mensualment,
una persona de l’Equip
d’Atenció Primària (EAP )de
Santa Eugènia escriu un arti-
cle. La temàtica és lliure, tot-
hom hi escriu del què sap, del
què li apassiona o del què vol
aprendre. Aquest article es
penja al blog el primer dime-
cres de cada mes i tothom hi
pot dir la seva.

A més aquests articles ara
els tindreu en format paper a
la sala del consultori, i si hi
voleu dir la vostra només heu
de posar l’adreça del blog o
escanejar el codi QR.

No sabíem si ja ho conei-
xíeu, però des del consultori
ús animen a entrar-hi i a parti-
cipari. La vostra opinió és fo-
namental per poder percebre
com bateguen els vilatortins.
Si tots hi diem la nostra avan-
çarem junts.

• El consultori està situat a l’avinguda Nostra Senyora de 
Montserrat, 18. I el número de telèfon és el 93 812 22 33

• Fora d’aquest horari i de dia cal adreçar-se o telefonar al CAP 
Santa Eugènia de Berga al número de telèfon 93 885 45 56

• El cap de setmana tenim diferents opcions:  dissabte de 8:00 a 
15:00 CAP Santa Eugènia de Berga, dissabte de 15:00 a 21:00 i 
diumenge de 8:00 a 21:00 CAP Tona

• Totes les nits; de 21:00 a 8:00  cal adreçar-se a l’Hospital General
de Vic, o bé trucar al 061

HORARI DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

Dilluns

Adults

Llevadora
Llevadora

(4t. dimecres del mes)

Adults

Treballadora social

Adults

Pediatria Pediatria

Adults Adults

8:00-15:00 8:00-15:00 16:30-21:00 10:30-15:008:00-15:00

Dimarts Dimecres Dijous Divendres
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nada poesia que s’entén i la
que no s’entén. La bona poe-
sia s’entén i no s’entén a la
vegada, perquè no és només
un tema de raciocini sinó que
va més enllà. Passa que el
poema l’ha d’acabar el lector.
Autor i lector comparteixen
un mateix espai. Ara potser
em passo de rosca però la
poesia, en el fons, agrada a
tothom. Encara que no se’n
sàpiga. Passa que cadascú
ha de trobar la seva, amb el
format i suport que més li
escaigui. Digues-li poesia,
música, divendres d’estiu, ja
siguin en format paper, ordi-
nador, llenç, discoteca... I
paro, que ja m’he enrotllat
prou.
Parla’ns de “La pell fina?

‘La pell fina’ és un conjunt de
poemes breus, concentrats,
que tendeixen a la implosió,
que tracten temes variats
però que es comuniquen
entre si a través d’un tipus  de
llenguatge,  imatges i idees
que es repeteixen. També
està fet en una època molt
concreta. En tot cas crec que
tothom s’hi pot trobar, en el
llibre. I com que la poesia, o
com a mínim la poesia que
s’ensenya, acostuma a avor-
rir, cal anar per feina. Vull dir
que la brevetat no és gratuïta.
Els poemes són incisius, que
fotin clatellada però a la vega-
da evoquin, que no deixin
indiferent, que el poema fun-
cioni per si sol com a artefac-
te. Crear diferents capes de
lectura, des d’allò que es diu
directament, i també des de
les ressonàncies fonètiques o
de ritme, passant per poemes
de diferents autors que
alguns poemes incorporen
d’una manera més o menys
subterrània. Rere l’aparent
sobrietat dels poemes de ‘La
pell fina’ s’hi amaga molta
feina de polir i esborrar, des-
pullar i reescriure. Una coma
et pot canviar el poema. A

Per què i quan vas comen-
çar a escriure poesia?
Vaig començar tot just abans
d’entrar a la universitat. Els
motius, uf, no ho sé. Suposo
que l’escriptura et permet
recrear un món que el propi
món et nega, i això enganxa.
El punt de partida va ser a tra-
vés d’alguns llibres i d’un amic
i veí, en Ramon Mas, avui dia
escriptor i editor de Les Males
Herbes, que em vaig adonar
que existia la possibilitat d’es-
criure per vessar i desfogar-
se. D’expiar angoixes adoles-
cents i de poble. Aleshores
l’escriptura va resultar ser un
món nou que desconeixia.
Però fet i fet la inquietud, la
curiositat i les ganes sempre
hi han set. I és clar, per escriu-
re no et cal ningú més ni eines
complicades. Escriure és, en
certa manera, l’horitzó ideal.
En el meu cas, també la bena
als ulls que he trobat que se
m’ajusta més bé. 
Com s’aconsegueix ser

poeta. Quines eines es ne-
cessiten?
“Ser poeta” és una expressió
molt usada i en certa manera
devaluada. Un no és poeta
sinó que escriu i viu a la seva
manera: això de “poeta” digu-
em que ve després, són eti-
quetes que et col·loquen els
altres. En poesia sempre se
n’aprèn, i mai se’n sap prou.
Tot això són qüestions prou
complicades però en tot cas
et puc donar la meva opinió.
Suposo que podem dir que un
bon poeta és aquell que diu
allò que t’arriba, que et cala
fondo i a la vegada et fa anar
més enllà, i que a més a més
capaç de capturar el món que

li ha tocat viure, tant el de dins
com el de fora. Si ens posem
en temes crítics i literaris la
cosa ja se’n va de mare: per-
què també cal que begui fort
de la tradició, i que a la vega-
da sigui original. Sinó passa
allò que et fas a mar amb la
barca i al primer roquissar que
et trobes ja et creus haver
descobert Amèrica. Tot plegat
sembla contradictori però de
fet no ho és pas. La poesia
usa el mateix abecedari que la
llengua comuna però a partir
d’aquí és tota una altra cosa, i
el lector hi ha de posar de la
seva part. També, al meu
entendre, cal evitar la porno-
grafia sentimental i confessio-
nària. I trobo que per escriure
l’obsessió va bé, pot ser un
bon mètode.  El que vull dir és
que en qualsevol cosa que
facis, si vols ser bo, molt bo,
sempre has de pagar un preu.
I, òbviament, cal un mínim de
sensibilitat.
Què ha de transmetre la

poesia? 
Al meu entendre la poesia ha
de fer trempar, aquesta parau-
la ho resumeix prou bé. Ha
d’estar ben escrita, pot tenir
l’estil i forma que es vulgui
però cal que sigui honesta, i
ha d’explicar el món, o un
món. Ha de provocar ganes
d’avançar, ha d’obrir portes
que hom no coneix, dir-te allò
que t’estaves apunt de dir i
encara no sabies, que deia
Joan Fuster. Ha d’aportar
coneixement, estètica (de fet
ambdós són inseparables), i
no ha de ser previsible. Ha de
resultar un repte perquè, al
capdavall, és un gènere
extrem. La bona poesia no

Ramon Boixeda González, és fill del fuster Ramon Boixeda 
i la llibretera M. Àngels Gonzàlez. El mes d’octubre passat
va presentar el seu primer llibre de poemes “La pell fina”,
guanyador del 27è Premi de Poesia Catalana Josep Maria
López Picó. Per Nadal la revista Vilatorta en va publicar 
la notícia. Avui hi parlem: 

Ramon Boixeda, poeta
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Una de les característiques que diferencia l’esser humà
de la resta del món animal, vegetal o mineral, és la seva
capacitat de deixar senyals per passar a la posteritat
que puguin ser compreses per la resta de components
del mateix gènere i, segurament, interpretades en el
futur pels nostres hereus. 

Així doncs, l’escriptura, que fins fa molt poc temps va
ser el mitjà que es va utilitzar per deixar aquestes mos-
tres de la nostra existència, i que cada dia més és des-
plaçada per l’arxiu en mitjans digitals de diverses
menes, ha estat primordial al llarg dels segles per pre-
servar el llegat cultural i evolutiu, de la nostra societat
canviant. 

Abans de l’expressió escrita, es va desenvolupar i
perdurà al llarg dels anys la transmissió oral de les tradi-
cions. I ja en aquells temps hi havia en tot el que era
explicat de paraula un component de realitat i una part
de ficció. En qualsevol mena d’expressió artística passa-
da, actual i segurament futura, la realitat i la ficció són
entrecreuades, voluntàriament o no, per les persones
que consideren que tenen quelcom a dir a la resta de la
societat que les envolta. 

Tot això no és sinó la plasmació que l’ofici de troba-
dor perdurà al llarg del temps, amb diferents formes i
mitjans d’expressió, però amb una necessitat permanent
d’explicar les circumstancies de la vida del moment
actual i, no ens enganyem, qualsevol expressió comuni-
cativa, en qualsevol temps, passat, actual o futur, respon
a la mateixa necessitat d’explicar-se a un mateix o als
altres què passa i per què està passant. 

Només per això, entenc que resulta d’importància
primordial que aquesta tradició comunicativa perduri en
el temps, independentment de la forma que cadascú triï
per explicar les seves vivències, les seves opinions o la
seva visió de l’ entorn en què viu. 

En aquesta línia, m’agradaria encoratjar-vos amb
aquestes ratlles a engegar un espai públic en el qual
poder manifestar obertament, sense pors i vergonyes,
sense manies, sense coaccions i sense traves de cap
mena, les opinions, les vivències, els desitjos o les
inquietuds, en definitiva qualsevol pensament que
cadascú consideri que val la pena ser exposat a l’opinió
pública, tal com es feia a l’àgora grega, centre de la cul-
tura i el desenvolupament del pensament ja fa més de
vint-i-vuit segles. 

Adonem-nos tots plegats que, sense l’expressió
escrita, sense la coherència que necessita un text que
ha de ser interpretat, sense la claredat en l’explicació
dels conceptes que volem transmetre, serà difícil que
puguem llegar al futur un pensament coherent i il·lustra-
tiu d’allò que és avui la nostra societat. 

Qualsevol mitjà d’expressió és vàlid però, òbviament,
en un mitjà com la publicació Vilatorta ens haurem de
basar en l’expressió escrita.

Joan Anton Mencos

partir d’aquí, cal ser curós. I respec-
tar la intel·ligència del lector. I en la
mesura del possible provocar-lo. Hi
ha més coses, és clar, però no cal
dir-ho tot. 
Què va suposar per la teva car-

rera guanyar el premi Josep Ma
López-Picó?
Publicar, uns calerons, conèixer algu-
na gent, que se’n parlés una mica.
Que m’entrevisteu. Els premis són
només noms, i en certa manera
estan molt bé. Són possibilitats d’e-
dició i en alguns casos diners. Però
la poesia va d’una altra cosa, és una
altra cosa.
Quins projectes de futur tens?

‘Futur’ és una paraula molt grossa,
sobretot avui dia. No em veig a cinc
o deu anys vista. Voldria viure tran-
quil, sobretot. Si em toca la loteria,
viatjar. Sinó, una feina estable que
em deixi temps per escriure o direc-
tament poder guanyar-me el pa
escrivint ni que sigui crítica literària,
articles, col·laborant en mitjans de
premsa, etc. Passa que en l’actualitat
aquestes feines rarament es remune-
ren. Per cert: des de l’ajuntament no
teniu pas alguna oferta? I qui sap,
potser acabo anant a viure a Sevilla
una temporada amb la meva parella,
o torno a Sant Julià, que és un poble
que m’estimo i duc a la sang. Mai se
sap. 
Per últim: Per tu es neix o es fa

un poeta?
Un dia en una presentació vaig sentir
a dir que un poeta és aquell que té
una ferida i la treu a passejar perquè
s’airegi. No ho sé. Si em permets, et
responc amb una pregunta: Què va
ser abans, l’ou o la gallina? 77
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Efímer
L’enorme plàtan no havia estat mai esporgat
i les seves branques s’allargaven tant com
donaven buscant la llum en aquell sot ombrí-
vol. A la font de la Riera no li baixava gaire
aigua, tot estava prou quiet. Trencat el silen-
ci tant sols per la remor del petit regalim de
la font, l’arbre va creure que ja era el
moment. Una brisa matinera li havia fet caure
més d’un centenar de fulles. A la tarda dos
cops de vent acabaren d’arrodonir un bon
jornal. Només li faltava de fer-ne caure una
per acabar la feina del dia i encara quedaven
dues hores de claror, com serà que no cai-
gui, pensava tranquil·lament. Primer va
esperar una ajuda externa però ni un bri d’a-
ire no es movia i una fulla més s’havia de
desprendre abans no es fes fosc ja que les
que li queien a la nit no comptaven. Es feia
tard i començà prement fort amb una de les
arrels que tenia a fora la llosa de la bassa
que feia anys ja que anava engolint per tal de
fer força cap amunt. Gairebé sempre li fun-
cionava. Sota terra, al mateix temps, les
arrels més humides grataven la terra que les
envoltava fent pressió sobre elles mateixes
com si tanquessin els punys.

A dalt, una petita fulla encara massa ten-
dre com per caure per si sola, notava els
embats de l’arbre per fer-ne caure alguna
mentre veia com les altres s’aferraven per no
baixar quan estava a punt de fer-se fosc.
Preferien caure de dia, a primera hora si
podia ser i així el primer sol ja les escalfava.
Desprendre’s abans del capvespre represen-
tava una nit humida amb unes quantes hores
de fred. La petita però, tenia pressa per dei-
xar-se anar per ajuntar-se amb les grans
fulles que feia ja temps que reposaven a
terra. Tot i que per massa tendra encara
mirava cap amunt va aprofitar un dels esfor-
ços de l’arbre per, tombant-se cap un costat,
desenganxar-se de la branca.

Llavors va començar aquell vol que tant
esperava, no volia fer-se gran a dalt. Volia ser
a terra i olorar de prop els pneumàtics de les
bicicletes que tants de cops havia vist recol-
zades a la base del tronc del seu arbre.
Ensumar els entrepans que desembolicaven
apressats per la gana després de l’esforç,
ser esquitxada pel rajolí de la bota de vi, tre-
pitjada per unes “Nike” acabades d’estrenar.
Mentre baixava pensava en tot el que li
esperaria a partir d’ara després d’aquest vol
tan curt, efímer.  

Jordi Campos i Curbí

LA BOTIGA DEL BAR JOAN
La botiga del Bar Joan s’acomiada i agraeix als

seus clients la vida que li han donat.

Des de la botiga voldríem fer una crida al poble:
Si la gent no cuida el comerç del poble, el poble
quedarà sense comerç. És responsabilitat de tots!

Bona Pasqua vilatortins

Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 22
Tel. 679 81 61 22 - Sant Julià de Vilatorta
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ca professionalment. És llicen-
ciada en Filologia Anglesa per
la Universitat de Barcelona.

Va venir a la presentació
acomboiada pel seu company,
per la família més propera i
pels amics incondicionals que,
tots plegats, li han fet costat
en aquest difícil però fascinant
camí de l’escriptura. 
L’acte va començar puntual-
ment, just quan els tocs de
bronze del campanar de Santa
Maria de Vilalleons anunciaven
les sis i va durar fins a tres
quarts de vuit ben bons.

El públic el formaven lectors
encuriosits, poetes, narradors,
músics, persones vinculades a
l’ensenyament de la llengua,
autoritats municipals, dinamit-
zadors culturals, veïns... 

L’alcalde de Sant Julià de
Vilatorta va obrir l’acte de
manera breu i concisa, cosa
sempre d’agrair. Després, jo
mateix, vaig parlar del tema
central de la novel·la que pre-
sentàvem: els bandolers (nyer-

ros i cadells), també el més
breu que vaig saber per tal d’e-
vitar el tedi generalitzat que les
dissertacions massa llargues
acostumen a provocar.

Tot seguit vaig comentar el
títol la veu del pedrenyal, que
al·ludeix a la figura del bando-
ler. Per fer-ho més amè vaig
mostrar i fer circular entre els
assistents una rèplica exacte
de pedrenyal del segle XVII
que molt amablement m’havia
deixat per a l’ocasió el conser-
vador del Museu Etnogràfic de
Ripoll, la institució que té la
col·lecció més completa que
existeix d’aquest model d’ar-
ma emprada pels bandolers.

Tal com havíem convingut
amb l’autora, li vaig formular
preguntes sobre la novel·la. Li
vaig preguntar quants anys
havia trigat per escriure l’obra.
Per què situava Vilalleons com
a lloc d’origen dels seus per-
sonatges? Per què havia triat
el segle XVII com a temps nar-
rat? Per què dos nois i una
noia com a personatges cen-
trals? Per què barrejava per-
sonatges imaginats amb per-
sonatges històricament docu-
mentats? Etc.

Sílvia Fernández va respon-
dre el meu interrogatori amb
tota naturalitat, com si es trac-
tés de la cosa més normal del
món. Acompanyava les seves
respostes amb un somriure de
múrria que en reforçava l’es-
pontaneïtat i les feia més cre-
ïbles. També va respondre
qüestions diverses que el
públic li deixava anar. Ho va
fer amb tot el seu saber i amb
tota la seva bondat. Una
autèntica complaença.
Per acabar l’acte com calia, hi
va haver un refrigeri molt ben
assortit de sandvitxos i cava
fresc que van ser la delícia de
la concurrència.

D’aleshores ençà, Vilalle-
ons figura al mapa de la narra-
tiva catalana gràcies al talent
d’una escriptora jove. 

Anton Carrera

No hauria dit mai que la pre-
sentació pública d’un llibre
pogués tenir tanta audiència
com la que va tenir la novel·la
La veu del pedrenyal de
Sílvia Fernández el dissabte
22 de març de 2014, a les 6 de
la tarda, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Vilalleons.

Me’n vaig alegrar molt per
l’autora, una noia de trenta-un
anys, nascuda a Sant Jordi de
Cercs (Berguedà) l’any 1983,
que havia trigat quinze anys
per poder confegir i redactar
les cinc-centes vint-i-una pà-
gines d’aquesta primera obra
seva publicada.

L’edició de la novel·la l’ha
fet Editorial Sunya de Bar-
celona i ha estat impresa als
tallers de Divermat de Vic, el
febrer de 2014.

Sílvia Fernández, autora de
la novel·la en qüestió, és una
noia intel·ligent, alegra i bellíssi-
ma, avesada a parlar en públic,
cosa que li deu venir de la feina
de professora a la qual es dedi-

Presentació de la novel·la 
“La veu del pedrenyal
de Sílvia Fernández

Vilalleons, territori literari
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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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Jeroglífic
Quelcom inconstitucional

Sudokus

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6 per
a iniciats

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Pixa pins

HORITZONTALS: 1.- Les campiones de les vitami-
nes. 2.- País de l’Àfrica Central. Exclamació de sor-
presa. 3.- Einsteini. Possesiu. Santa abreujada. 4.-
Matrícula de Madrid. Primera vocal. Freqüent. 5.-
De l’Índia. Àrea. La mateixa pena que el dany cau-
sat. 6.- Enfadat. Croquis que ha perdut la part final.
Serp. 7.- Enganyaran. Repetició. 8.- Adaptador
gràfic de vídeo. Pertanyents a la Itàlia antiga. 9.-
Garbuix que ha perdut la darrera lletra. Tram.
Animal similar a l’ànec. 10.- Radó. Nom Tros.
Fòsfor. Un romà. 11.- Triple A. Excessiva absorció
d’èter. 12.- Catalunya. Procés que fa molta por a
Espanya. Tarragona.       

VERTICALS: 1.- Recompensat. Fallida. 2.- Ocells.
Ideal suprem del budisme. 3.- Amb bona salut.
Agró roig. Actini. 4.- Explosiu. Àvia. Tona. Oxigen.
5.- Comiat. Traducció abreujada. Mitjà de transport
que sol arribar tard. 6.- Ansa. Enfadats. 7.- Primera
vocal. Nom comú de dues lletres. Atrapeu. 8.-
Covats. Campió. Matrícula del Líban. 9.- Unió
Europea. Etiqueta britànica. I collons. 10.- Entitat.
Frega. Societat Anònima. 11.- On es celebren els
Jocs Olímpics d’hivern. Matem. 12.- Avis. Seva.
Famós alienígena.

Encreuat

Entreteniments. Marc Costa

Encreuat

La vinyeta

Nova forma 
de terrorrisme 
d’Estat
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• Dia 18 d’abril:
Divendres Sant. Processó de Mont-i-calvari

• Dia 20 d’abril:
Diumenge de Pasqua. Caramelles del Roser

• Dia 21 d’abril: 
Dilluns de Pasqua. Aplec de Puig-l’agulla

• Dia 23 d’abril: 
Dia de Sant Jordi

• Dia 25 d’abril: 
Cantata Cantem Junts: 
“No tinc temps per ser feliç”

• Dia 27 d’abril:
37è Aplec Caramellaire
23è Concurs de pintura ràpida

• Dia 4 de maig:
30è aniversari d’en Pàmfil i l’Elisenda
els gegants de Sant Julià de Vilatorta

• Dia 17 de maig: 
Aplec de Sant Ponç

• Dia 18 de maig: 
31a caminada popular de les Guilleries

• Dies 24 i 25 de maig: 
6a Fira del Tupí

• Dia 8 de juny: 
155è Concurs ocellaire
10a BTT les Guilleries

• Dia 9 de juny: 
19è Homenatge a la Vellesa

• Dia 23 de juny: 
Focs de Sant Joan
La Flama del Canigó

• Dia 27 de juny: 
Estiu Set Fonts

• Dia 28 de juny: 
3a Encesa de les Set Fonts

Agenda de primavera
actes principals

Int. Port. 68:Maquetación 1  08/04/14  09:09  Página 3



Vilatorta

Núm. 68
Any XXIII - IV època
Pasqua 2014

Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

EN AQUEST NÚMERO
HI TROBAREU:

L’Ajuntament estrena nova web

Entrevista a Santi Riera

Arriba la 6a Fira del Tupí

63 anys després, l’antic Ajuntament 
de Vilalleons torna a acollir un Ple

Una marca turística per identificar el poble 

Pla de mobilitat d’estacionament en el centre urbà

La vida dels darrers masovers de Sant Llorenç

En Pàmfil i l’Elisenda celebren 30 anys

Diada de Pasqua amb les Caramelles del Roser 
i el 37è Aplec Caramellaire

Més de set-cents nens cantaran junts 
el proper 25 d’abril a Sant Julià


