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El calendari vilatortí del 2013 presenta una suite
fotogràfica d'imatges nocturnes del nostre indret.
Una vista del poble des de les Roques de l'Albereda,
l'ermita de Sant Roc, l'entrada del poble, el monestir
de Sant Llorenç, el castell, un partit de futbol, l'ence-
sa de les Set Fonts, el sopar de la festa major,
Vilalleons, una audició de sardanes, el correfoc,
Puig-l'agulla i la plaça de l'Ajuntament amb garlan-
des nadalenques, conformen la col·lecció d'instantà-
nies que sota el títol de "Nocturnal" ens ofereixen en
Xevi Pona, l'Anton Carrera i en Toni Anguera.

L’Anton Carrera també és l’autor del text de pre-
sentació del calendari i del poema que es publica a
la portada i que vol ser un desig de benaurança per
al proper any. Com tots els altres poemes dels calen-
daris vilatortins que s’editen des del 1997, aquest és
inèdit i escrit expressament per a l’ocasió.

A més de sorprendre per la temàtica, el calendari
assenyala les festes de caràcter local i les oficials
fixades per la Generalitat de Catalunya. També inclou
l'agenda dels actes i activitats que realitzaran les
entitats i l'Ajuntament aquest proper any 2013. A les
darreres pàgines trobareu una guia de telèfons d’in-
terès, el calendari fiscal amb les dates de pagaments
dels tributs municipals i l’horari de l’autobús de la
línia regular Sant Julià de Vilatorta – Vic.

Amb el calendari que acompanya aquesta publi-
cació, la revista Vilatorta us desitja un bon Nadal i un
feliç any nou.

Nocturnal
El calendari vilatortí del 2013
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Des del passat mes d’octubre, atenent la
petició dels veïns del barri del Perer, l’Ajun -
tament de Sant Julià ha dotat de millores la
plaça de Francesc Macià, cor neuràlgic del
mateix barri. Aquesta millora ha consistit,
sobretot, en una zona enjardinada entre el
caminoi del centre de la plaça i el carrer de
la N’Anna Xica. Els primers dies l’actuació
es va veure afectada arran d’una ploguda
forta, i s’hagué de recuperar de nou per
part de la brigada municipal.

Millores a la plaça de Francesc Macià

El dimarts 4 de desembre els veïns de la
plaça del Montseny foren convocats a la
sala de plens de l’Ajuntament. El motiu fou
presentar, de la mà de l’alcalde, del regidor
d’urbanisme i de l’arquitecte municipal, el
projecte d’obres de millora de la plaça. La
reunió també va servir per exposar una pro-
posta de canvi en la circulació principal-
ment del carrer del Montseny, que passaria
a ser de sentit únic.

L’aspecte actual de deteriorament de la
Plaça Montseny fa que sigui un dels pri-
mers projectes integrals que vol executar
l’Ajuntament actual. Ja fa més d’un any s’a-
cordà per Ple destinar-hi una actuació
inclosa dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de

Exposició del projecte de la plaça Montseny

El Ple de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta del
dimarts 25 de setembre, que
es convocà a 2/4 de 7 de la
tarda, va aprovar per unanimi-
tat dels 11 regidors de la cor-
poració instar al Parlament de

Sant Julià aprova en un Ple solemne instar a
la declaració d’Independència de Catalunya

Catalunya la declaració
d’Inde pendència. El nombrós
públic assistent va fer que la
sala de plens quedés petita.

La moció mantenia el ma teix
text ja aprovat als plens de
Sant Pere de Torelló i de

Calldetenes, i definia Sant Ju lià
com a territori català lliure. Fou
llegida íntegrament abans de la
seva aprovació, últim pas que
donà peu a l’Himne dels
Segadors abans de cloure defi-
nitivament la sessió plenària.

Catalunya (PUOSC), inclòs també en el pla d’ac-
tuació del projecte del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).
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L’Ajuntament, abans de l’inici del curs escolar, executà
actuacions de millora en els carrers propers a les escoles
per millorar la seguretat vial. Principalment es repintà la
senyalització horitzontal per millorar la visibilitat de cara
al nou curs escolar.

Així mateix es dotà l’avinguda de Jaume Balmes i l’en-
torn de nous passos de vianants, dels quals no disposa-
va aquesta via principal del poble, tot i ser usada per
molts vilatans, sobretot en horari escolar.

També es senyalitzaren de nou els guals de l’avinguda
Puig i Cunyer i es dotà de pas de vianants l’accés princi-
pal del Col.legi el Roser.

Totes aquestes actuacions s’emmarquen dins el Pla
de mobilitat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta,
que vol prioritzar la circulació dels vianants per sobre de
la circulació rodada.

Repintada de senyals dels
carrers propers a les escoles

El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta va aprovar, provisional-
ment, en la sessió extraordinària
celebrada el dia 30 d’octubre la
modificació dels impostos, taxes i
preus públics per a l’any 2013.

En línies generals l’increment
aprovat és proporcional a l’augment
que ha experimentat en un any l’Ín-
dex de Preus al Consum (IPC) a
Catalunya.

Respecte l’impost de béns
immobles per als rebuts domiciliats
al banc desapareix la bonificació del
3,2%, que serví l’any passat per
atenuar l’augment del rebut. El tipus
no es modifica, i es manté el frac-
cionament de la quota en dos paga-
ments (juny i novembre).

Pel que fa a l’impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i obres s’a-
plicaran uns nous mòduls sobre els
quals es calcularà la quota de l’im-
post. Referent a l’impost sobre els
vehicles de tracció mecànica expe-
rimenta un increment d’un 3’9% i es
mantenen les bonificacions per als
vehicles híbrids i elèctrics, respecti-
vament amb un 50% i amb un 75%.
En relació a les taxes, la gestió  de
residus quota domèstica passa de
145’60 € a 150’23 €  anuals. Això es
deu a l’increment constant del ser-
vei pels costos energètics del trans-
port, i també pel gran nombre de
tones que Sant Julià aporta a l’abo-
cador d’Orís i que tenen un preu
molt alt. La taxa de deixalles podria
experimentar una baixada en cas
que aquest nombre de tones de
rebuig es reduís (vegeu l’article
“Campanya a favor del reciclatge”
en aquest mateix número de
Vilatorta).

Finalment destacar la creació de
dues noves taxes, la primera refe-
rent al servei de teleassistència en
l’àmbit dels serveis socials i la sego-
na per la recollida i dipòsit d’animals
de companyia que s’han perdut i
que l’Ajuntament recull i manté
abans que el Consell Comarcal se’ls
emporti al centre de la Protectora
d’animals.

Ordenances
fiscals 2013

Aquest mes de desembre han acabat les obres de repa-
ració de les voreres del carrer de l'Església, que es van
iniciar el novembre passat. Les obres, adjudicades exter-
nament a l’Ajuntament donada la baixa de preus en la
construcció, han consistit en una millora dels serveis
soterrats, una millora en superfície, i la substitució de l’ar-
brat, que només passarà a una banda de carrer per man-
tenir una línia arbòria coherent.

L’actuació s’emmarca en el pla de millora de la vialitat
promogut per l’Ajuntament de Sant Julià. Diferents car-
rers del municipi requereixen d’actuacions similars en les
seves voreres, que s’han prioritzat per ordre d’importàn-
cia, en funció de l’estat de deteriorament, del trànsit de
vianants que suporten i de la seva ubicació i proximitat a
equipaments públics.

Remodelació de les voreres
del carrer de l’Església 
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Conscient que cal una millora
del servei i una major cons-
cienciació de tots els veïns a
favor del reciclatge, l’Ajunta -
ment de Sant Julià ha engegat
una campanya per afavorir el
reciclatge i una millora del ser-
vei de recollida de deixalles.
S’ha enviat informació cada
casa del municipi i s’han fet
xerrades de concienciació so -
bretot a les escoles. Paral -
lelament s’han reubicat els
punts de recollida, i en alguns
s’han fet millores en el pavi-
ment. A més cada punt  tindrà
a partir d’ara un contenidor per
cada fracció de reciclatge,
amb cartells informa tius sobre
què cal dipositar a cada conte-
nidor. Cal fer especial èmfasi
en la necessitat que la gent
separi adequadament els resi-
dus domèstics, s’hi ho fessim
bé hi aniria a parar molt poca
cosa als contenidors de rebu-
ig. Sant Julià no portaria tantes
deixalles a l’abocador d’Orís,
on es penalitzen amb un preu
per tona cada cop més elevat,
que fa que la taxa d’escombra-
ries a Sant Julià no pari d’in-
crementar-se.

Per norma general, molta
gent desconeix que als conte-
nidors de “multiproducte” es
poden dipositar tota mena
d’envasos, de plàstic, de llau-
na, brics, aerosols... no només
paper i cartró. De fet, si una
família de quatre membres
recicla bé, amb prou feines
genera una bossa de rebuig
setmanal. Per tant els conteni-
dors verds de rebuig haurien
de ser els que estan més buits,
cosa que ara no passa.

Per explicar tot això es
convocà una xerrada informa-
tiva que comptà amb la pre-
sència de més de 140 perso-
nes el dimarts 27 de novem-
bre a l’Aula de Cultura, èxit
que mostra la preocupació
que tenim tots els que vivim a
Sant Julià i a Vilalleons pel
medi ambient.

L’Ajuntament vol destacar
que el nostre sistema de reco-
llida de deixalles té un seguit
d’avantatges que cal destacar,
front al sistema “porta a
porta”:
• Podem anar a llençar les
deixalles cada dia, sempre i
quan separem els residus com
pertoca. 
• No cal separar els envasos
(plàstic, brics, llaunes) del pa -
per i del cartró, al nostre muni-
cipi tot això va a parar al mateix
contenidor, el blau i groc de
“multiproducte”, de manera
que a la cuina ens estalviem
tenir-hi un cubell de més. 

• La bossa d’escombraries on
dipositem la fracció orgànica
no cal que sigui compostable
(tot i que és preferible). Pot ser
una bossa de plàstic normal,
que és més difícil que es tren-
qui i embruti quan l’anem a
llençar. 

Per aixó l’Ajuntament no vol
canviar l’actual sistema de
recollida de contenidors. Però
per mantenir-lo cal assegurar
que els veïns reciclin bé, cosa
que en el sistema “porta a
porta” queda assegurat, per-
què la bossa no es recull en cas
que algú hi aboqui quelcom
que aquell dia no pertoca. 

Ja que l’Ajuntament demana a tots els veïns que siguin curo-
sos amb reciclar bé, cal d’entrada predicar amb l’exemple. Per
això a tots els equipaments municipals s’ha instaurat un nou
circuït de recollida de les deixalles, per assegurar que totes
vagin al contenidor corresponent. Si sou usuaris del pavelló
poliesportiu, del centre de dia, de l’escola, podeu contribuir a
aquesta tasca.

A partir d’ara trobareu que les papereres tenen bosses de
colors diferents per distingir què s’hi pot dipositar en cada
una. Si la bossa és blava, la paperera s’aboca en el conteni-
dor de multiproducte. Si és marró, en el contenidor d’orgàni-
ca. I si és negre, en el de rebuig.

Al pavelló, a l’escola, al consultori... també reciclem!

Als equipaments municipals també reciclem!

Recicla: tornem a començar

A la xerrada informativa l’alcalde de Sant Julià, Joan Carles
Rodríguez, va explicar que reciclar bé també es pot traduir en un
estalvi econòmic. Per això es va comprometre a rebaixar 7 € la
taxa d’escombraries en la següent aprovació d’ordenances si
entre desembre de 2012 i octubre de 2013 es complia l’objectiu
de recollir un 25% de multiproducte i un 30% d’orgànica, enca-
ra lluny de la situació ideal de separativa. 

Cada mes l’Ajuntament publicarà si s’ha complert o no
aquest objectiu, a www.vilatorta.cat en un gràfic que també tro-
bareu mitjançant aquest codi QR.

Dipositar el que cal a cada contenidor és un
estalvi econòmic per l’Ajuntament i per tant per a
tots els contribuents, a banda d’un benefici ineludi-
ble pel medi ambient.

Més reciclar menys a pagar
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El mes de setembre passat
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta posà en marxa un
procés de selecció de perso-
nal per cobrir dues places de
peó de brigada i una altra d’o-
perari-conserge, que havien
quedat vacants per diferents
motius. En les tres places s’o-
feria un contracte a jornada
completa.

Per fer-ho s’assegurà una
objectivitat i imparcialitat total
en el procés de convocatòria.
Es donà publicitat del procés,
especialment entre la gent del
municipi, i es nomenà un tribu-
nal exclusivament tècnic,
sense presència de represen-
tants polítics. El procés comp-
tà amb l’assessorament de
Sèpal SL, empresa de recur-
sos humans de reconegut
renom en l’àmbit de la selec-
ció de personal, ubicada a
Sant Cugat del Vallès. Totes
aquestes mesures es pren-
gueren no només tenint en

Resolta la convocatòria de tres places
temporals per la plantilla de l’Ajuntament

compte el dret igualitari que
tenen les persones de treballar
a l’administració, sinó també
remarcant la necessitat que
des de la brigada es desenvo-
lupi un treball d’equip ben tra-
vat, ja que en els propers anys
les seves actuacions seran les
més transcendents en el dia a
dia del municipi.

Finalment les places d’ope-
raris de la brigada municipal
han estat atorgades a Marc
Molist Crosas i a Juan Jesús
García Souto, i la d’operari-

conserge ha estat atorgada a
Carles Puigsesllosas Ganella.

L’Ajuntament valora d’una
manera especial la professio-
nalitat demostrada per tots els
aspirants que han participat en
aquest procés, i l’alt nivell
demostrat, tot i que al final del
procés només tres persones
podien ser les seleccionades.
Als treballadors que s’ha incor-
porat en plantilla els desitgem
molta empenta i il·lusió en els
respectius llocs de treball al
servei del municipi.

- De l’1 de febrer al 4 d’abril: Taxa de recollida d’escombraries
- De l’1 de març al 3 de maig: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Del 4 d’abril al 5 de juny: Impost sobre béns immobles urbans 50%
- Del 5 de setembre al 5 de novembre: Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre activitats econòmiques
Taxa servei de cementiri municipal
Taxa per entrades de vehicles-guals
Impost sobre béns immobles urbans 50%

Calendari fiscal 2013

El passat divendres 14 de setembre a la tarda, l’Ajuntament de
Sant Julià va retre un petit homenatge al treballador de la briga-
da Pere Morera, que es jubilà el mes d’agost. 

En un acte entranyable i de mans del mateix alcalde, Joan
Carles Rodríguez, Pere Morera va rebre una placa de recone -
ixement de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Tots els
assistents van destacar la seva dedicació i companyonia.

Vilatortí de naixement, Morera va entrar a treballar a
l’Ajuntament l’any 2003 com a treballador de la brigada i ha
estat un exemple de servei al poble

Comiat de Pere Morera per jubilació
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Respecte l’accés al polígon industrial la Quintana, el principal
escull segons la Generalitat és l’econòmic, per més que
aquesta administració no qüestiona la necessitat de l’accés
pel poble de Sant Julià. En l’últim any hi ha hagut passos
importants: el novembre de 2011 s’aprovà en la Comissió de
Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya una reso-
lució a favor de l’accés amb el vot favorable del govern de la
Generalitat. Per altra banda, s’ha redactat l’avantprojecte d’e-
xecució de l’accés, amb un complet estudi tècnic. Després de
múltiples converses de l’Ajuntament de Sant Julià amb la
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya,
s’assegura des de la Generalitat que s’assumiria el cost de tot
el tram de l’accés i es fixa un termini de 2-3 anys perquè esti-
gui executat Tot i això l’alcalde de Sant Julià, Joan Carles
Rodríguez, en una entrevista a Angle Obert d’El 9 TV el pas-
sat octubre va demanar un compromís públic a la Generalitat
sobre el calendari de l’obra, abans de la inauguració del des-
doblament de l’Eix Transversal.

L’accés al polígon industrial
la Quintana, més a prop

L’Ajuntament de Sant Julià ha
vetllat perquè les obres de l’Eix
tinguin el menor impacte pai-
satgístic al municipi, en cohe-
rència amb el projecte d’exe-
cució aprovat. En aquest sen-
tit, la ferida que la C-25 va
encetar al camí de la carena
està cicatritzada. L’empresa
CEDINSA, sota la supervisió
directa de l’Ajuntament de Sant
Julià, ha procurat disminuir al
màxim l’impacte ambiental de
la construcció del nou túnel,
tenint en compte les actua-
cions que ja preveia el projecte
d’execució del desdoblament.
S’ha estat generós en la provi-
sió de terra sobre els falsos
túnels i la seva densitat.
L’objectiu era atenuar el desni-
vell del terreny que quedà quan
als anys 90 s’inaugurà el primer
Eix Transversal, en què la com-
pactació dels sediments féu
que sobre el fals túnel el cami-
nant hagués de superar un fort
pendent. Així mateix, la capa
dipositada de terra vegetal i les

Disminució de l’impacte paisatgístic
del pas de l’Eix pel nostre poble

repoblacions forestals d’entra-
da asseguren la integració pai-
satgística de la zona.

Per altra banda, s’han fet
millores en tot l’entorn del via-
ducte i, especialment, en la
canalització de la deu cap a la
nova font de la Riera. Després
de setmanes durant les quals
la font estava completament
seca, a partir de les actuacions
fetes i de les pluges que ens va
regalar l’octubre la font de la

Riera mostra un raig d’aigua
abundós.

L’entorn de la font també
fou objecte de recuperació
durant l’estiu pel casal-camp
de treball de joves, que van
aconseguir donar-li el toc vila-
tortí que li faltava. Al tanca-
ment de la revista podíem
gaudir d’una imatge on l’aigua
ja n’era la protagonista, amb la
font rajant i la bassa plena a
vessar.
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L’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta ha decidit posar
ordre als telèfons dels equi -
paments municipals que es
publiquen a la guia Pàgines
blanques de Tele fònica.

Es tracta de facilitar la
localització dels telèfons dels
serveis municipals, principal-
ment per a la gent gran, que
no usa en tanta mesura els
mitjans digitals per posar-se
en contacte amb l’Ajun ta -
ment.

Telèfons de
l’Ajuntament
a la guia
telefònica
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A finals d’any s’acaben les obres
de desdoblament de l’Eix Trans -
versal (C-25). Aquesta via que té
155 km de longitud discorre entre
Cervera i Riudellots de la Selva. El
seu desdoblament s’ha planejat
com un desdoblament pur, és a
dir, s’aprofita la calçada existent
com un dels sentits, s’adapta a la
seva nova funcionalitat i s’executa
una calçada nova.

L’Eix Transversal comunica per
carretera entre el pla de Lleida, les
comarques centrals i Girona.
Abans del desdoblament, la C-25
era una via ràpida 1+1 amb trams
puntuals de tres carrils per avan-
çament i tres petits trams amb
característiques d’autovia: el com-
près entre Cervera i les Oluges i
dues petites zones a les circum-
val·lacions de Manresa i Vic. 

El seu desdoblament permetrà
millorar la seguretat i el trànsit
d’una via que registra una mitjana
entre 8.000 i 17.000 vehicles dia-
ris, amb un percentatge de circu-
lació de vehicles pesants entre el
20% i el 30%, segons els trams.
D’altra banda, aquesta autovia
potenciarà les connexions inter-
comarcals i les de llarg recorregut,
fomentarà l’equilibri territorial i
afavorirà el desenvolupament
econòmic a les comarques de l’in-
terior. 

Per executar la calçada nova,
s’han trobat amb dificultats cons-
tructives que ja van aparèixer en la
construcció del primer Eix, a les
quals cal afegir la gestió del tràn-
sit necessari per mantenir la via
existent en funcionament i dismi-
nuir el mínim possible el seu nivell
de servei.  La impressionant varie-
tat paisatgística que hi ha en tota
la longitud de l’Eix Transversal (del
Pla d’Urgell, seguint per les serres
i camps de la Segarra, el pla de
Bages, les serres d’Osona, la
plana de Vic i les Guilleries fins a
arribar a la comarca de la Selva)
ha dut implícit la gran varietat de
solucions tècniques que s'han
emprat per adequar-se a la tipolo-
gia d’obra realitzada.

Desdoblament de l’Eix Transversal

La longitud de l'Eix Transversal que passa pel terme de
Sant Julià de Vilatorta és d'uns 3,3 km (des del pont de
la Sauleda al túnel de Romegats).

Els dos túnels artificials que travessen la carena -des
de la carretera de Vilalleons a la Font de la Riera-, tenen
368 i 127 metres de longitud cadascun, i el túnel de
Romegats en té 207.

El viaducte de la Font de la Riera té una llargada de
120 metres.

L’Ajuntament ha executat una inversió de 6.655 € en l’edifi-
ci de la llar d’infants Patuleia, de titularitat municipal, per
dotar-lo d’alarma contra incendis i antirobatori, ambdues
connectades a l’empresa de seguretat Boada S.A. com la
resta d’equipaments municipals. Amb aquesta mesura es
dóna un nivell de seguretat extra a un equipament d’espe-
cial importància i protecció, tenint en compte que acull els
més menuts del nostre poble.

Per altra banda hi ha hagut canvi de directora de la llar
d’infants. Cristina Birosta va cedir el càrrec de directora a
Anna Gol. Aquest canvi de responsabilitats és conseqüèn-
cia d’un nou plantejament del càrrec de directora, que pas-
sarà a ser rotatiu a partir d’ara. L’Ajuntament de Sant Julià
agraeix la tasca exercida tots aquests anys per Cristina
Birosta com a directora del centre i desitja a Anna Gol una
etapa feliç i plena d’èxits.

Alarma contra incendis a
la llar d’infants Patuleia

L’Eix a Sant Julià de Vilatorta
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Tot i que no podem obviar la realitat de la crisi econòmica, tenim el deure d’encarar present i futur
amb optimisme. A més problemes, més oportunitats i a més oportunitats més idees per desenvo-
lupar. És temps, doncs, d’emprendre i de recolzar els emprenedors per tal que puguin fer realitat
els seus projectes de negoci. Aquesta és una de les maneres d’enfortir el teixit empresarial, impul-
sar la innovació, assolir el creixement econòmic i el desenvolupament dels municipis i afavorir la
creació de llocs de treball. Encoratgem, doncs, a les empreses que contribueixen a impulsar el
petit negoci local. Darrerament n’hi ha hagut quatre de nova obertura al nostre municipi:

Obertura de nous negocis locals

El Centre Dental Sant Julià, també situat a l’a-
vinguda Nostra Senyora de Montserrat, 31 bai-
xos. Per anar al dentista ja no cal anar a Vic,
podeu gaudir dels serveis d’un centre especia-
litzat al costat de casa. Per demanar hora ho
podeu fer al telèfon 938888102

La Botiga del Bar Joan, situada a l’avinguda
Nostra Senyora de Montserrat, 22. Hi podeu
comprar una mica de tot i no gaire de res. La
seva intenció és proveir al poble del que no té,
un autèntic basar on hi podeu trobar de tot. Per
a suggeriments i consultes podeu trucar al
679816122

El Restaurant els Lleons, situat al carrer
Major, 4-6 de Vilalleons ha tornat a obrir les
seves portes amb direcció renovada. Obertura:
dilluns i dimecres de 10 a 4 de la tarda, dimarts
festa setmanal, i divendres, dissabte i diumen-
ge de 8 a 4 i de 8 del vespre a 11 de la nit.
Ofereixen menú diari i menú de caps de setma-
na i una carta de cuina casolana, de mercat i
brasa. Per reserves podeu trucar al 938888224

El Bar del Club Tennis Vilatorta, situat al car-
rer comptes d’Osona, s/n.  L’Establiment ofe-
reix tant als socis com al públic en general un
menjar casolà. Entre setmana hi podeu trobar
plats combinats i entrepans i menú de caps de
setmana. Els dimarts és tancat. Per més infor-
mació o reserves podeu trucar al 619948728
(Jordi). 

Us animem, doncs, a tots, a comprar i a men-
jar en els establiments de proximitat per impul-
sar l’activitat econòmica local.
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Escrutini de les eleccions al Parlament de Catalunya
celebrades el passat 25 de novembre.

Resultats a Sant Julià de Vilatorta
(i comparativa amb les eleccions de l’any 2010).

Eleccions al
Parlament de Catalunya

2012 2010
Candidatures Vots % Vots %
CiU 1.149 58,17 950 55,20
ERC 493 24,96 221 12,86
SI 80 4,05 210 12,22
CUP 58 2,93 - -
ICV-EUiA 53 2,68 67 3,90
PSC 42 2,12 66 3,84
PP 42 2,12 28 1,63
PxC 20 1,01 40 2,33
C's 13 0,65 10 0,58
Altres 14 0,70 68 7,38

Total votants 1.991 87,52 1.733 77,06
Abstenció 284 12,48 516 22,94
Vots nuls 16 0,80 14 0,81
Vots en blanc 11 0,55 59 3,40
Vots candidatures 1.964 98,65 1.660 95,79

Resultat total a Catalunya
(i comparativa amb les eleccions de l’any 2010).

2012 2010
Partits Vots % Escons Escons
CiU 1.112.341 30,68 50 62
ERC 496.292 13,68 21 10
PSC 523.333 14,43 20 28
PP 471.197 12,99 19 18
ICV-EUiA 358.857 9,89 13 10
C´s 274.925 7,58 9 3
CUP 126.219 3,48 3 0
PxC 60.142 1,65 0 0
SI 46.608 1,28 0 3
Altres 102.075 2,78 0 0
Escons totals 135 135

Vots comptabilitzats: 3.657.450 69,56%
Abstencions: 1.600.510 30,44%
Vots nuls: 32.232 0,88%
Vots en blanc: 52.899 1,45%

59,95%
40,05%

0,69%
2,94%

Com es pot comprovar hem passat d’un Parlament
autonòmic a un Parlament sobiranista amb 74 dipu-
tats independentistes (CiU, ERC i CUP), 28 unionistes
(PP i C's) i 20 federalistes (PSC); una fita històrica. Hi
ha 87 diputats disposats a treballar pel referèndum
(CiU, ERC, ICV i CUP). El poble català ha demostrat
que vol la independència, gairebé un 70% han anat a
votar i la majoria ha votat a favor de l’Estat propi.

Pla Educatiu
del municipi

Des de l’Ajuntament s’ha iniciat l’elabora-
ció del Pla Educatiu del nostre poble i
demanem la col·laboració de tots els
habitants en el procés.
· Què és un Pla Educatiu?
La planificació de les accions educatives
que es porten a terme al municipi, per
crear un marc que les englobi i els doni
sentit. Hem de tenir present que l’educa-
ció va més enllà de l’escola, i que és per
a tots i responsabilitat de tots.
· Per què un Pla Educatiu?
Al nostre municipi tenim diverses escoles
i entitats que organitzen accions socio -
educatives, per a totes les franges d’edat,
i és fonamental que reunim aquests
esforços per a fer-los millor i aconseguir
que el seu impacte sigui més gran i més
efectiu. El nostre objectiu és que Sant
Julià sigui un poble educador i fomentar
la coordinació de totes les accions rela-
cionades amb la cultura i l’educació. 

Volem que aquest Pla Educatiu parte ixi
de la realitat i sigui útil, per aquest motiu us
demanem a tots que ens feu arribar les
vostres opinions, inquietuds i experiències
en relació a les accions educatives locals.
Ens agradaria saber quines activitats edu-
catives que es fan al nostre poble us agra-
den més, quines canviaríeu, què creieu
que falta a nivell educatiu i tota aquella
informació que ens vulgueu facilitar a tra-
vés d’un qüestionari anònim que podeu
trobar al següent enllaç: 
www.vilatorta.cat
Us agraïm la participació!

Regidoria d’Educació
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La  bibliotecària del Bibliobús Guilleries, Carme Trabal, es va
acomiadar a finals de setembre per anar a la Biblioteca de
Torelló. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta vol agrair-li la
tasca desenvolupada al capdavant del nostre Bibliobús tots
aquests anys. El Bibliobús comptarà, a partir d’ara, amb una
nova bibliotecària, Aïna Homs, que estarà al servei dels usuaris
de Sant Julià de Vilatorta, com sempre, els dijous  a la tarda.

El diumenge 28 d'octubre
passat, a la plaça de Cata -
lunya, unes 150 persones es
congregaren al voltant del foc
per celebrar la II Castanyada
Popular. Els assistents consu-
miren més de 25 quilos de
castanyes acompanyades
d'un traguet de vi dolç. Els
que es van dur el sopar -a
base de carn o botifarra- el
pogueren coure a les mateixes
brases on també es podien fer
unes bones torrades. El prelu-
di de l'acte va ser amenitzat
pels grallers i timbalers de la
Colla Gegantera.

Canvis al Bibliobús GuilleriesCastanyada
popular

Naixements
Aris Ferrer Menció 15/06/2012
Jan Vidal Pericot 28/06/2012
Aniol Solà Arxé 11/07/2012
Jan Ordeig Barri 11/07/2012
Guida Solà Puig 31/08/2012
Adrià Clarà Agrassot 17/09/2012
Biel Tobajas Bou 13/10/2012
Laia Riera Descals 18/10/2012
Aris Puigbò Molist 06/11/2012
Júlia Capdevila Masó 16/11/2012
Antoni Riera Cardoso 23/11/2012
Aïna Galian Cotilla 25/11/2012

Moviment demogràfic Entre el 20 de juny i 10 de desembre de 2012

Defuncions
M. Rosa Molet Viñas (96) 12/08/2012
Pere Clarà Codinachs (74) 06/09/2012
M. Dolors Vila Teixidó (53) 26/09/2012
Joan Tort Aymerich (78) 08/10/2012
Marcel·lí Majó Erra (91) 13/11/2012
Francesc Riba Carrera (86) 07/12/2012

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

Altes padró: 75 Baixes padró: 34
Naixements: 12 Defuncions: 6

Habitants a 10/12/2012: 3.083
(1513 homes i 1570 dones) Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Les dues festes locals escollides per a l'any 2013 són el 20 de
maig (segona Pasqua) I el 26 de juliol (divendres de la Festa
Major). D'acord amb l'Ordre del Conseller de Treball de la
Generalitat de Catalunya, les dues són laborablement retri -
buïdes i no recuperables.

Festes locals 2013

Us recordem que els mesos compresos entre novembre i
abril, ambdós inclosos, la recollida del residu verd té lloc el
primer di lluns de cada mes. La resta de l’any la recollida és
cada dilluns.

Recollida del residu verd
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El dia 8 d’agost de 1977 es tor-
nava a dir missa a l’ermita de
Sant Roc després de molts
anys. Fem una mica d’història,
aquesta capella va començar a
construir-se l’any 1783, i les
darreres obres que s’hi van fer,
abans de les actuals, daten de
1853.

La capella és un edifici sen-
zill però carregat de valor sim-
bòlic, històric i espiritual. El
motiu de la construcció fou una
promesa feta a Sant Roc per-
què aturés una epidèmia de
pesta a Sant Julià. L’epidèmia
va remetre, i els vilatortins
dedicaren dues capelles al
sant: una és l’actual, situada al
costat de l’Albereda, i l’altra era
a la plaça de l’Ajuntament, a
prop d’on avui hi ha el monu-
ment dedicat a les Caramelles
del Roser. L’ermita va tenir vida
religiosa però durant molts
anys va ser utilitzada com a
refugi de vianants i com a
magatzem de la masia. 

L’any 1977, un grup de
joves del poble vinculats a la
revista Relleu, férem una crida
a la gent de Sant Julià i, espe-
cialment, als veïns de Sant
Roc, perquè es pogués recupe-
rar la capella. Amb el permís
del propietari, el sr. Cirera, tot-
hom va fer el que va poder per
a ajudar en la recuperació:
arreglar la teulada, netejar,
adaptar l’entorn, portar flors,

35 anys de la recuperació
de l’ermita de Sant Roc

comprar la imatge del sant ... 
Finalment, el dia 28 d’agost

es va tornar a dir missa a Sant
Roc. En aquells moments el
rector era mossèn Josep
Soldevila, i el vicari mossèn
Joan Jiménez, que fou qui va
celebrar la missa. Tots dos
foren grans col·laboradors.
Dirigia els cants el claretià
germà Jaume Vergés.

Aquella recuperació de la
capella de Sant Roc va generar
un moviment de participació
tan gran que ens animàrem a
celebrar dos dies de festa. Així,
el 27 i 28 d’agost de 1977 se
celebraren les primeres festes
de Sant Roc. Fins i tot l’escrip-
tor Josep Maria Espinàs se’n
va fer ressò en un article al diari
Avui. 

Cercavila, missa, xocolata-
da, gegants senzills, la cuca,
jocs de cucanya... tot això va
fer que els darrers dies d’agost
hi hagués molta animació a
Sant Julià. En anys successius
s’hi anaren afegint dies i activi-
tats: el pregó de la festa (Anton
Carrera, Núria Dalmases, Vi -
cent Andrès Estellés...), la nit
de les bruixes, el ball a la nit,
actuacions d’artistes (Marina
Ros sell, els Artristas, els Es -
quirols, Duble-Buble...), cons-
trucció d’uns gegants...

A partir de l’entusiasme de
la festa de Sant Roc sorgiren
també algunes altres festes

durant l’any: la festa dels avis,
la festa de la primavera, la cas-
tanyada, l’exposició de terris-
sa... 

Més endavant, les festes de
Sant Roc van deixar de fer-se
com a festes de tot el poble i
van passar a ser les festes del
carrer de Sant Roc. La missa a
l’ermita va passar a celebrar-se
el dia del sant, el 16 d’agost. A
partir de 1980 la va celebrar
mossèn Jaume Reixach, que
era el nou rector de Sant Julià.

L’any 2005 l’ermita va ser
cedida al poble per part dels
germans Josep Ramon i Miquel
Cirera Puig. L’any 2006 l’Ajun -
tament va realitzar obres a la
capella i en Joan Soler va res-
taurar i pintar nous frescos a les
parets amb imatges de la vida
del sant.

Des que la masia de
l’Albereda s’ha convertit en un
hotel, el restaurador Nandu
Jubany ofereix xocolata desfeta
i xurros a tots els assistents
després de la missa de Sant
Roc.

El dia 16 d’agost d’enguany,
durant la missa, vàrem recordar
tots els vilatortins que ens han
deixat durant aquests 35 anys, i
vàrem demanar a Sant Roc
protecció per les pestes dels
nous temps: malalties i acci-
dents.

Francesca Masnou i Puntí
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No hi ha cap dubte que Sant
Julià de Vilatorta havia estat
un poble d’artesans de tota
mena, ja que entre els terris-
sers, picapedrers, fusters,
esclopers, ferrers, matalas-
sers, cistellers i d’altres, gaire-
bé n’hi havia un a cada casa.

La cistelleria és un dels ofi-
cis més antics de la humani-
tat. Els vímets i les canyes tei-
xides s’han utilitzat per portar
aliments, per dur o tancar ani-
mals, per construir cases,

Parlem de cistells

bar ques, cadires i tota mena
d’estris que ens han acompa-
nyat fins avui. Hi ha diferents
tècniques per fer cistells,
també hi ha diferents mate-
rials i s’utilitzen eines específi-
ques pròpies de l’ofici.

Al número 14 del carrer de
la Mercè hi viu la família
Boixeda, més coneguts com
els de cal Cisteller ja que s’ha-
vien dedicat a l’ofici durant
molts anys. 

Els recipients i utensilis que

Col·labora en l’exposició
“Cistells i cistellers”

PORTA EL TEU CISTELL, COVE, PANERA…

Per tal de dur a terme l’exposició “Cistells i Cistellers” que
es farà el proper dissabte 12 i diumenge 13 de gener dins els
actes de celebració de Sant Julià ens cal la vostra col·labo-
ració. Tot i que disposem d’alguns cistells, si a casa vostra
teniu algun objecte de cistelleria artesanal i en sabeu qui l’ha
fet, o no, ens el podeu portar per completar l’exposició.
Podeu dur-lo a l’Ajuntament en dies i hores d’oficina. Entre
tots farem una gran exposició!

Recordeu:
Dissabte dia 12, de 5 a 8 de la tarda
Diumenge dia 13, d’11 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda
Aula de Cultura

l’avi Pere solia fer eren d’ús
quotidià a les cases: paneres,
coves, cistells... 

Parlant un dia amb en Joan
de can Bufó em va comentar
que encara guarda el bressol
que el seu oncle, en Pere
Boixeda i Alsina li va fer quan
va néixer (i d’això ja fa uns
quants anys!).

Aquesta conversa em va
picar la curiositat i li vaig
demanar si el podia veure i de
passada fotografiar-lo. I aquí
el teniu, podríem dir que és
una peça de museu, no us
sembla?

Tot seguit vaig anar a veure
la família Boixeda. Contents
per la visita em van explicar
moltes coses de l’ofici dels
seus pares i avi. També em
varen ensenyar els cistells que
encara guarden i que són una
meravella. 

Penso que aquest patrimo-
ni no s’hauria de perdre i per
això vaig proposar a l’Ajunta-
ment l’organització d’una
exposició de tot aquest mate-
rial. Després de parlar-ne s’ha
decidit fer l’exposició els dies
12 i 13 de gener dins dels
actes de celebració de Sant
Julià, patró de la parròquia.

Dolors Blanch

Us informem que aquest any
2012 s’han recollit 2.212,05€.
Des de l’Associació Osona
Contra el Càncer de Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons
volem agrair totes les aporta-
cions que s’han recollit grà-
cies a la solidaritat i sensibili-
tat de tot el poble.

Moltes gràcies.

Acapte de
l’Associació
Osona Contra
el Càncer
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Quan el nen comença a caminar
molts pares s’adonen que té els
peus plans i es pregunten si és
normal. La majoria de nens petits
tenen el peu pla, més ben dit,
tenen un desenvolupament escàs
de l’arc longitudinal del peu asso-
ciat a un augment de l’empremta
plantar. 

El peu pla és normal en nens de
0-2 anys perquè encara no tenen
els ossos desenvolupats. Però és
a partir dels 2-3 anys d’edat que
el nen ja ha adquirit l’hàbit de
caminar, quan ja s’ha de començar
a valorar cada 6 mesos l’evolució
del peu a la consulta de podologia.

L’empremta que deixa un peu
pla és fàcil de reconèixer perquè
no té la corba general del peu o la
té disminuïda.

El grau es valora segons la
visualització del peu en un podos-
copi i serà el podòleg que valorarà,
segons el grau que tingui, un pos-
sible tractament.
Tractaments:

Plantilles realitzades a mida del
peu. Les elabora el podòleg a la
consulta, amb una prèvia explora-
ció general del nen.

Exercicis que afavoreixin la for-
mació de l’arc podal, com podria
ser caminar de puntetes i descalç.

En tot cas, seria amb l’ajuda
d’un professional de la fisioteràpia
que es valoraria quin és el tracta-
ment més adequat per a cada nen.

Per tant, tots els nens a partir
de 3 anys s’haurien de fer una
exploració podològica a l’any per
evitar possibles desequilibris en un
futur i només en el cas que la pato-
logia fos molt evident aquesta
exploració s’hauria de realitzar
abans. 

Per a qualsevol dubte o aclari-
ment restem a la vostra disposició.

Laura Rodríguez Casadevall
Podòloga col·legiada núm.1321

Consultori de St. Julià de Vilatorta

Podologia,
peus plans
en els nens

El 7 de desembre d’enguany ens va deixar en Quico Riba,
una d’aquelles persones que no passen desapercebudes
quan són a prop teu. El seu tarannà alegre i desenfadat ens
ha deixat petja a tots. En Quico va viure intensament el nos-
tre poble, implicat en multitud d’activitats i entitats (entre les
quals el CF Sant Julià), fou una d’aquelles persones que
molts de nosaltres trobarem a faltar si bé sempre ens que-
daran les mil i una anècdotes que havia protagonitzat i que
no es cansava d'explicar.

Quico, ens has dit adéu, però continuaràs present en tots
nosaltres per sempre. 

CF Sant Julià

Record per a l’avi Riba

Espai Obert a la vostra disposició
Cal que els textos que vulgueu publicar siguin respectuo-
sos i que la informació  sigui veraç. Els articles no podran
superar les 15 línies format A4; es pot acompanyar d’una
fotografia o il.lustració. Cal posar una refe rència de l’inte-
ressat: nom, cognoms, població i telèfon. Es publicaran
els treballs rebuts dins els terminis fixats.
revistavilatorta@gmail.com

Del 10 al 31 de desembre porta el teu granet de sorra per
les famílies més necessitades. L’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta, en col·laboració amb Càrites Arxiprestal de Vic,
posa en marxa una campanya de recollida d’aliments de
primera necessitat (oli, pasta, arròs, farina, llegums, llaunes
de conserva -de peix, de tomàquet-, llet, galetes...) i de pro-
ductes d’higiene (gel de bany, xampú, sabó de roba, sabó
de plats, bolquers, tovalloletes...). Els punts de recollida són
les botigues: Alimentació Fiter, Casa Gallart Artesans, El
Rebost, Supermercat Vilamala i La Botiga del Bar Joan, a
les quals s’agraeix la seva desinteressada col·laboració.
També a l’Aula de Cultura el dimarts 18 de desembre de 10
a 12h. i de 18 a 20 h; i al Punt Jove: de dilluns a divendres
de 4 a 7 de la tarda (excepte dimarts). 

Campanya recollida d’aliments 
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tots els símptomes de les malalties que els
poden afectar. Sempre ha tingut cura del seu
bestiar sense necessitar l’ajuda de cap veteri-
nari i ha sabut quins medicaments els hi calia
en cada moment, quines vacunes i quan i com
administrar-les. Ho ha après de veure-ho fer. 

Queden pocs pastors, és un ofici molt lligat,
tot i que actualment la majoria de pastors llo-
gats tenen un dia de festa al mes i un mes de
vacances, fet impensable fa uns anys.

Finalment ens confessa que li agrada molt
el bestiar i que al principi de la jubilació l’ha tro-
bat molt a faltar, tot i que ara s’hi ha anat acos-
tumant. Sempre ha sentit una debilitat especial
pels animals, si no hagués estat pastor hauria
fet de pagès, diu amb un somriure: “les ovelles
han estat la meva vida”.

Roser Godayol

Pere Grau Rovira,
l’últim pastor del poble
Avui dia no podem gaudir de la contemplació
d’alguns oficis antics, àdhuc ancestrals, que
malauradament poden acabar perdent-se: una
d’aquestes feines és la de pastor d’ovelles, una
tasca feixuga, vocacional quasi sempre, i que
ha estat -i és encara- molt útil per a tothom. En
Pere ens descobreix, doncs, un dels oficis més
antics, i dissortadament cada cop més, en vies
d’extinció: el de pastor.

Actualment té 67 anys i està jubilat, però
tota la seva vida ha exercit de pastor. En Pere
va néixer a pagès, a la Vola, fill, nét i besnét de
pastors. Ja de ben petit es cuidava de tots els
animals de casa i ben aviat en va aprendre l’o-
fici. No el va escollir, li va venir donat, no va
poder estudiar, i era el que sempre havia vist a
casa, però li agradava la feina i el feia feliç. Des
d’aleshores s’hi ha dedicat tota la vida.

Durant molt anys es llogava a diferents pro-
pietaris d’ovelles per guardar els seus ramats,
però del 1981 fins al 2002 va tenir el seu propi
ramat format per unes 600 ovelles. En aquesta
època ja vivia a Sant Julià i tenia les ovelles
pasturant sobre el Bruguer i pels camps i bos-
cos del voltant: Cànoves, la Costa, Vilalleons. 

Reconeix que la vida de pastor és molt dura.
Però ell mai no s’ha queixat, li agradava ser
pastor. Treballava tots els dies de la setmana,  a
l’hivern de les 10 del matí a les 5 de la tarda i a
l’estiu de les 9 a les 5, i quan havien de parir les
ovelles, nit i dia. No tenia cap dia de festa ni tan
sols per Nadal.

Tot i que no té estudis especialitzats, coneix
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L'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran
de Centelles és una associació adscrita a la
Universitat de Vic que realitza un seguit d’activitats
entre les quals estan incloses una sèrie de visites
culturals relacionades amb temes tractats a les
conferències que fan setmanalment i que servei-
xen per completar els coneixements impartits.

El mes d’octubre Bartomeu Torres va realitzar
una classe teòrica explicant la vessant antropolò-
gica, didàctica i artística dels rellotges de sol. I va
proposar completar l’explicació visitant el patrimo-
ni gnomònic del nostre municipi.

El 16 d’octubre, a les 10 del matí, un grup d’u-
nes 35 persones van començar el recorregut al
passeig Verdaguer, on hi ha el primer dels tres
rellotges esfèrics de la població, per acabar amb
l’espectacular monument de l’Àngel de la
Concòrdia. Obra de Josep M. Val i Lluís Badosa és
una composició formada per 5 rellotges diferents:
un analemàtic, dos verticals, un esfèric i una meri-
diana, on apareix, a més, la situació, els signes del
zodíac, el calendari, etc.

El grup ha gaudit del recorregut que transcorre
pel nostre poble i ha destacat el fet d’haver pogut
veure, a més d’interessants rellotges de sol, un
important patrimoni d’edificis d’època modernista
i noucentista amb façanes esgrafiades.

Centelles visita
els nostres
rellotges de sol

Presentació de
l’Associació
Familiar
L’Associació Familiar de Sant Julià de
Vilatorta fou fundada, segons documents,
l’any 1891. En principi el seu objectiu era
donar cobertura sanitària i ajut en cas de
quedar sense feina. Durant tot aquest
període de temps han passat moltes per-
sones per l’Associació i l’han adaptada
fins el que és avui: una entitat sense afany
de lucre que amb la inestimable col·labo-
ració de molta gent dóna cobertura a les
despeses d’enterrament dels seus asso-
ciats. El funcionament és simple: es repar-
teixen els costos de l’enterrament entre
tots els socis -584 actualment-. Si bé és
un percentatge important de la població
creiem que moltes més persones es
podrien beneficiar dels seus serveis i així
poder rebaixar la repercussió dels costos.

Pot ser membre de l’Associació tothom
que estigui empadronat a Sant Julià o
Vilalleons, l’associat ha d’entrar amb tota
la seva família. L’import de ser-ne soci és
gratuït fins als 34 anys. A partir dels 35
s’ha de pagar una quota d’entrada que
varia en funció de l’edat fins els 65 anys.
S’està estudiant modificar franges i quotes
per ampliar-les fins els 70 anys.  

Els temps fa que els canvis siguin inevi-
tables. Es necessari situar l´Associació als
temps actuals i fer les corresponents
modificacions. L’Associat té l’obligació
d’informar i donar d’alta dels nous mem-
bres de la família en un període de 30 dies.
El cost de cada enterrament contractat per
l’Associació amb l’empresa funerària és de
2.100 € i la quota actual que paga cada
soci per un enterrament és de 3,44 €. El
cobrament es fa mitjançant entitat bancà-
ria. Com veieu sense una figura essencial
com es el soci protector els números no
quadren. El “soci protector” és aquella
persona o entitat que aporta a l’associació
sense rebre res a canvi.

Els membres que integren la junta actu-
al són: 
President: Jordi Johé.
Secretari: Ramon Cunill
Tresorer: Joaquim Suñen i Alex Barra
Vocals: Jordi Jené i Manel Parra
Per a més informació podeu adreçar-vos a
qualsevol membre de la junta o al correu
electrònic associaciofamiliar@gmail.com16
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Qui de vosaltres no ha sentit a
parlar de la bassa de la
Casanova? Segur que molts
de vosaltres hi havíeu anat a
pescar alguna vegada. 

Aquest emblemàtic indret
del nostre poble ha estat
objecte d’una operació de
neteja de llots i de fang. 

A totes les cases de pagès
hi havia una petita bassa que
servia per abeurar el bestiar i
regar els horts. La família
Bofill, antics propietaris del
mas la Casanova i patrons del
col·legi el Roser, van transfor-
mar la petita bassa en una
pedrera per extreure material
per a la construcció del
col·legi. D’aquella pedrera en
va sorgir la bassa que conei-
xem avui dia i que té una
capacitat de 800 a 1.000 m3.
Com en d’altres pedreres s’hi
va deixar un testimoni, en
aquest cas en forma de curio-
sa illa al bell mig de la bassa,
accessible per un petit pont
de pedra. La illeta està reco-
berta d’una frondosa vegeta-
ció. Anys enrere en aquest
lloc hi havia hagut una singu-
lar glorieta de fusta.

Per conservar el volum i la
qualitat de l’aigua la bassa
s’ha buidat i  s’ha netejat en
diverses ocasions. Concre -
tament els anys 1957, 1983 i
aquest mateix any 2012.

A mitjan dels anys 60,
quan es va urbanitzar Pleuna,
la bassa era una zona edifica-
ble, però els seus propietaris
varen conservar-la tal com era
entenent que formava part del
mas i lligada a la seva història.
Abans d’urbanitzar el sector
de les Pedreres la bassa
s’omplia de l’aigua de la pluja
que baixava  de la seva ves-
sant. Actualment s’alimenta
de dos embornals que hi ha a
l’avinguda Puig i Cunyer. 

A la bassa de la Casanova
hi ha hagut diverses espècies
de peixos: peixos gat, ten-

La bassa de la Casanova

ques, carpes i peixos de
colors; així com serps d’aigua,
reinetes, granotes, ànecs do -
mèstics, ànecs collverd, po -
lles d’aigua, i en moments

puntuals algun bernat pesca-
ire, corb marí i excepcional-
ment l’esplugabous.

Lluís Bosch
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El 15 de setembre passat tingué lloc una diada
de germanor de totes les vilatortines i vilator-
tins nascuts l’any 1947 que pogueren assistir-
hi, per a celebrar el nostre 65è aniversari,
acompanyats de les respectives parelles.
Sortírem del poble a les 9 del matí per anar a
veure el Palau Güell a Barcelona, obra del
genial arquitecte Antoni Gaudí, situat al carrer
Nou de la Rambla, d’estil molt peculiar dins del
modernisme català, construït entre els anys
1886 i 1890.

Després férem un tomb pel Barri Gòtic: la
Catedral, la plaça de Sant Jaume, el Palau de
la Generalitat, etc., sense deixar-nos el carrer
Ferran i la polifacètica Rambla.

A hora prudent pujàrem a l’autocar per anar

Trobada dels joves vilatortins nascuts el 1947
a dinar a Vallirana, al restaurant el Lledoner, on
gaudírem d’un bon àpat. Havent dinat, fent
una animada tertúlia, recordàrem els temps
més joves, a base de boniques fotos, obtingu-
des per experts retratistes, amb llurs “podero-
ses” càmeres  fotogràfiques.

Després d’un animat ball, on férem tota
classe de “demostracions”, vàrem “immortalit-
zar” la diada fent les fotos del grup, i moltes de
particulars, a l’agradable jardí del voltant.
Pujàrem a l’autocar per tornar cap a casa can-
tant  esplèndides cançons, sense haver assa-
jat. Entre totes destacava el nostre airós “Som
Vilatortins”.

Per molts anys a tots, i fins una altra.
L’organització

Sopa de lletres

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DE

Rius de Catalunya

Per Concep Tort

Anoia Llobregat

Besòs Muga

Cardener Noguera Pallaresa

Ebre Noguera Ribagorçana

Fluvià Segre

Foix Sénia

Francolí Ter

Gaià Tordera

Garona Valira
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Joan C. Rodríguez @joancrodriguez
(12 setembre)
Accident a Mollet entre quatre autocars
que anaven a la manifestació de la Diada
(veníem de Sant Julià de #Vilatorta!)

Pol Vargas @PolVargas7 (21 setembre)
Sant Julià de Vilatorta declarat Territori
Català Lliure! #anemperboncamí

Josep Company Sala @presicompany
(26 setembre)
Fins fa 4 dies els que érem independentis-
tes de tota la vida ens deien: on voleu anar
si sou 4 gats? I ara ho som quasi tots
VISCA CAT LLIURE

Cristina Güell @crisguellg (17 octubre)
M'encanten els profes que es passen una
hora dient: -"...i amb això acabo..." Com
ens enganyen!

Carla Aguilar @lettins10 (14 novembre)
Ja podrien fer vaga els dels peatges avui....
#14N #vagageneral

Laia Bas @LaiaBas (24 novembre)
Observant la #lluna amb l'Agrupació
Astronòmica d'#Osona i @meteovilatorta.
Gràcies!

Judit Tort @Judittort (25 novembre)
A la quarta mesa electoral de Sant Julià de
#Vilatorta en obrir un sobre ha sortit això:

@
Vilatortins
en xarxa

PARTICIPEU I GUANYEU UN TORTELL DE REIS!

• Quina és la menja típica de Sant Esteve?
• Quin dia surt l’home dels nassos?
• De què són fetes les atxes per anar a rebre els

Reis de l’Orient?

Entre tots els encertants se sortejarà un
TORTELL DE REIS per gentilesa

de Pastisseria Crossandra.

Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de
l’Ajuntament, fins a les 3 de la tarda del divendres 28
de desembre. Per evitar retallar la revista podeu fer
una fotocòpia de la butlleta o apuntar les dades en
un full a part. El sorteig es farà el dilluns dia 31.

Butlleta per a participar al concurs 
“Què saps del Nadal?”
Respostes:  

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

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

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

Dades del concursant: 

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

Edat……………… Telèfon ……………………………………………………………

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

Solucions del número passat
1. Des de l’any 2000
2. Envelat
3. Tornaboda
Hi van participar 8 persones i la guanyadora de la
safata de pastes va ser Rosa Peris. Felicitats

Concurs
Què saps del Nadal?
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Catalunya, nou estat d’Europa
Barcelona fou testimoni direc-
te el passat dia 11 de setem-
bre de la manifestació més
gran de la història. Una mani-
festació que va tenir un mis-
satge clar: “CATALUNYA,
NOU ESTAT D’EUROPA”. Fou,
sense cap mena de dubte,
una manifestació històrica que
va comptar amb més d’un
milió i mig de persones. El
cen tre de la ciutat va quedar
totalment col·lapsat.

Els càntics, els crits i el
gran nombre d’estelades que
hi havia, van deixar ben clar
que el clam era inequívoca-
ment a favor de la indepen-
dència del nostre país. Va ser
un missatge de la societat civil
cap a la classe política: Ca -
talunya ja havia aguantat prou
i calia fer un pas valent cap
endavant. Va suposar un a -
bans i un després: deixar en -
rere el temps de l’independen-
tisme i donar pas a l’actual
temps de la independència,
un horitzó que ja hem comen-
çat a construir tots plegats i
en el que ara ja no hi ha pos-
sibilitat de retorn. 

I com que no podia ser
d’altra manera, Sant Julià de
Vila torta no va voler quedar-se
al marge d’aquest esdeveni-
ment històric, responent a la
crida magníficament. Qualse -
vol previsió feta inicialment
pels membres de Vilatorta per
la Independència va quedar
feta miques. Ni la previsió més

Prova d’això ha estat,
d’una banda, l’adhesió de
Sant Julià de Vilatorta a
l’Associació de Municipis per
la Independència i, d’altra
ban da, amb la sala de plens
plena a rebentar, l’aprovació
històrica el passat 25 de
setembre per unanimitat de
tot el consistori municipal de
la moció a favor de la indepen-
dència de Cata lunya, decla-
rant Sant Julià de Vilatorta
TERRITORI CATALÀ LLIURE. 

Per tot això, Vilatorta per la
Independència agraeix i se
n’orgulleix de la resposta, la
implicació i la voluntat clara-
ment sobiranista no només
del seu poble, sinó també del
seu Ajuntament i del seu con-
sistori. Estem actualment vi -
vint un moment decisiu de la
nostra història en què tota la
societat catalana s’ha d’impli-
car activament i la classe polí-
tica ha d’adoptar decisions
valentes i excepcionals. És
hora de deixar de seguir com-
memorant derrotes i posar-
nos en marxa per celebrar,
d’una vegada per totes, una
victòria: la independència de
Catalunya.

optimista va arribar a pensar
que ompliríem set autocars.
Més de quatre-cents vi la tortins
i vilatortines vam voler com-
partir aquesta concentració. I,
tot i el viatge accidentat, la
nostra veu es va poder sentir
amb força amb la resta de
catalans i catalanes que van
ser allà.

Sembla que estem a punt
d’aconseguir el primer objectiu
de l’Assemblea Nacional
Catalana: assolir una majoria
social favorable a l’Estat propi i
consolidar el sentiment sobira-
nista arreu del país. Hem acon-
seguit que la majoria dels par-
tits polítics catalans hagin
escoltat la voluntat del poble
català i hagin incorporat en els
seus respectius programes
polítics un compromís clar i
explícit a favor del dret a deci-
dir dels catalans i a favor de la
independència en aquesta prò-
xima legislatura.
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Els actes de commemoració
de l'11 de setembre al nostre
poble es van iniciar el dilluns
dia 10 amb la participació de la
Columna dels Terrissers a la
Marxa dels Vigatans. La Cris -
tina Suñen va ser l'encarrega-
da de dur el penó que encap-
çalava una columna formada
per una cinquantena de cami-
nants que, per la ruta dels
molins, van arribar a Callde -
tenes on els esperava la co -
lumna de la Companyia d'O -
sona. A la plaça de l'Am bu -
latori se'ls uní la columna
Verdaguer de Folgueroles. Tots
junts van desfilar fins al centre

Celebració de la
Diada Nacional de Catalunya
Vic on participaren activament
dels actes de la Vetlla de la
Diada a la capital d'Osona.

A primera hora del matí de
l'endemà dimarts dia 11, un
gran nombre de vilatortins van
pujar fins al Castell escenari de
l'acte central de la Diada.
Després d'una xocolatada
amb melindros els actes conti-
nuaren amb l'hissada de l'es-
telada al cim de la paret més
alta, mentre les Caramelles del
Roser i la Coral Cants i Rialles,
acompanyats de tot els assis-
tents, interpretaren l'himne
nacional de Catalunya. A con-
tinuació l'Ajuntament i les enti-

tats van fer l'ofrena floral.
L'acte va finalitzar amb la lec-
tura del manifest a càrrec de
Vilatorta per la Independència. 

A la tarda més de 400 vila-
tortins van participar a la multi-
tudinària manifestació de Bar -
celona convocada per l'As -
semblea Nacional Catala na. En
el trajecte d'anada cal lamen-
tar l'accident en què es van
veure involucrats quatre dels
set autocars que sortiren de
Sant Julià i que va afectar una
desena de persones que sofri-
ren lesions de diversa conside-
ració. Per sort cap de greu.
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Avinguda Montserrat, 31 baixos
Tel. 93 888 81 02

SANT JULIÀ DE VILATORTA

C. Marquesos de Vilallonga, 14

08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 888 71 51 / 650 25 41 32

fusteriaboixeda@hotmail.com

· Fusteria i ebenisteria en general

· Rehabilitació, porxos, cobertes

· Parquets i tarimes

· Decoració, cuines

· Restauració i mobles a mida

· Fabricació de portes massisses

· Consulta tècnica

Centre Dental
Sant Julià

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

Rambla Hospital, núm. 6, 1er pis, despatx 4 - 08500 VIC Telèfon/Fax 93 885 72 61
E-mail: mcastells@osona.net

Bufet d’Advocats
CASTELLS

• Herències: declaracions d’hereus, reclamacions de llegítima, negociació entre hereus,
testaments, incapacitacions i nomenament de tutors.

• Separacions i divorcis: de mutu acord, contenciosos i modificacions de conveni.
• Reclamacions de quantitat: tot tipus de procediments judicials.
• Arrendaments rústics i urbans: desnonaments.
• Expedients registrals: cancel·lació de càrregues, immatriculacions de finques, expedients

de major cabuda.
• Desperfectes de la construcció: reclamacions contra constructors i promotors.
• Delictes contra la seguretat en el trànsit: alcoholèmies, etc.
• Responsabilitat civil.
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Santi Riera, 77 anys

La intenció era d’anar a
Barcelona perquè ho havíem
preparat des de feia temps. Hi
anàvem amb tota la il·lusió,
però l’intent va quedar frustrat
per l’accident que vam tenir a
l’autopista a prop del peatge,
sobretot per a mi, 8 o 10 per-
sones més i els acompany-
ants. Les conseqüències no
van ser greus i, tot i que em va
privar d’arribar a Barcelona, és
com si hi hagués anat.
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- Com va viure la Diada de l’11 de setembre?
- Ho va celebrar d’alguna manera?

Isidre Vilamala, 42 anys

El vaig passar fora d’aquí ja
que estava treballant. Em va
saber greu no poder-hi ser, no
ho vaig celebrar de cap mane-
ra ja que no em trobava aquí i
per això em va passar bastant
desapercebut.

Judit Tort, 18 anys

Vaig anar a Barcelona en un
dels autobusos accidentats.
Tot i que al principi vam pensar
que no arribaríem a la manifes-
tació, al final hi vam poder
anar. Es va fer molt curt, però
va ser molt bonic i emocio-
nant.

Gemma Farrés, 53 anys

La Diada va tenir un comença-
ment intens ja que vaig anar en
un dels autobusos que va
xocar a l’autopista. Diuen que
el camí cap a la independència
és dur, i realment va ser així.
No obstant això, vam poder
arribar a Barcelona i va ser
apassionant, no hi paraules
per descriure el que se sent si
ets de la terra.

Gerard Balaguer, 23 anys

Estava a Barcelona però no
vaig assistir a la manifestació,
ja que em considero indepen-
dentista i em sento català,
però no a qualsevol preu.
Considero que la Diada d’a-
quest any ha estat marcada
per la hipocresia de la gent
enganyada, que creuen que
marxant d’Espanya tindrem
més diners.

Muntsa Parés, 50 anys

La vaig viure ben diferent del
que havia pensat. L’accident
que van tenir els nostres auto-
busos va impedir que no po -
gués ser present a la manifes-
tació. La volia gaudir amb tots
els sentits. Estavem molt pre-
parats. En un instant vaig pas-
sar de la il·lusió a la frustració.  

El poble opina
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

SAM
Muntador de prefabricats d’interior

Falsos sostres, envans, prefabricats de
cartró-guix, aïllaments tècnics i acústics.

Tel. 636 671 877
Fax 93 812 24 97

samgomezlopez@hotmail.com

Menú diari

Polígon La Quintana
C. Comerç, 17 - Tel. 93 812 00 03

Sant Julià de Vilatorta
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resultar que vas acabar tre-
ballant en una residència
d’estudiants universitaris de
l’Opus Dei. Després de sis
mesos, sentint-te enganya-
da véns per primer cop a
Sant Julià...
Vaig escriure al meu pare
dient-li que volia marxar d’allà.
Ell va contactar amb la meva
tieta, la Maria, que vivia aquí a
Sant Julià. Aquí m’hi vaig
estar uns quinze dies, un mes.

Recordes aquests dies a
Sant Julià?
Vaig conéixer molta gent, a
noies molt despertes. Venia
d’un poble molt tancat on vivia
amb la família i prou i per tant,
les noies no teniem visió de
res. Aquí era molt més oberta:
volien treballar, volien estu-
diar... a mi això em va entu-
siasmar.

Tornes a Ribera de Cardós,
te’n vas de vacances a
Galícia, i, finalment, tornes a
Sant Julià... Com és això?
Li vaig dir a la meva tieta que
em busqués feina a Sant
Julià. Me’n va trobar una per
cuidar la dona gran d’una
família d’estiuejants de
Barcelona. Als estius, per
tant, sempre tornàvem aquí i

Pura
Pérez Faro 

De Galícia a Catalunya. Com
vas venir a parar-hi?
El meu pare era manyà i va
venir a espetegar a la Vall de
Cardós per motius laborals.
Nosaltres a Galícia i ell a
Catalunya. L’any 1964, amb
nou anys vaig anar a viure a
Ribera de Cardós. Va ser una
aventura: mai no havia pujat al
tren. Allà, el meu pare ens
havia llogat una casa.

No sabies català, doncs?
No, encara no. I a casa meu la
norma era parlar el gallec. El
meu pare tenia una política:
“de portes en dins som gallecs
i continuarem parlant gallec;
de portes en fora, si teniu
amics catalans parleu català o
mireu de parlar-lo”. Però sem-
pre he tingut una atracció cap
aquí, des del col·legi he tingut
més amics catalans. A més,
sóc una persona que creu que

quan ets de fora i véns a un
altre lloc, aquell lloc de te l’has
de fer teu, però integrant-te en
la societat, no imposant-te en
cap moment.

Als tretze anys et treus el
certificat d’estudis. Després
què vols fer?
No ho sabia. Hi havia una pro-
fessora que em va dir que li
digués el meu pare que anés a
veure-la perquè em veia capa-
citada per estudiar. El meu
pare era d’aquells que deia: “si
no en tinc per tots, no en tinc
per cap”. Tots erem iguals per
ell. Vaig pensar que seria una
càrrega per al meu pare. Li
vaig acabar dient a la profes-
sora que m’ho havia pensat i
que no volia estudiar.

El poble se’t feia petit i te’n
vas a Barcelona pensant-te
que podries estudiar. Va

“M’he fet a
mi mateixa
sense l’ajuda
de ningú”
La Pura Pérez Faro va néixer a Santiago de Ribarteme, un
poblet de la província de Pontevedra. Va arribar a Catalunya
quan només tenia nou anys i va conéixer Sant Julià amb
catorze. Ha col·laborat plenament en moltes activitats pel
poble. És coneguda per tothom per treballar a la cuina del
Col·legi el Roser i per la seva activitat com a jutgessa de
pau. Està casada amb en Joan i té tres fills: la Laia, l’Oriol
i la Fiona. Sempre ha viscut a la mateixa casa d’ençà
que va arribar a Sant Julià, és el seu raconet. Té molta
curiositat i li agrada aprendre.
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jo me n’anava amb la meva
tieta. Llavors va ser quan vaig
conéixer Sant Julià i em va
encantar. Després, vaig pen-
sar que havia de canviar un
altre cop i vaig venir a viure
aquí a aquesta casa, on visc
ara. Durant un temps també
va venir-hi la meva família.

“A mi si em diuen
que sóc de fora, em
sento una mica
malament. Penso
que he lluitat molt i
m’estimo molt el
poble”
Com va ser la vida de vilator-
tina establerta?
Aquí hi havia molt jovent amb
ganes de fer poble i cultura. I
això, a mi, sempre m’ha agra-
dat molt. Sóc una persona
molt desperta en el sentit que
m’agrada aprendre coses. Per
això sempre m’he apuntat en
coses del poble perquè m’hi
trobava molt bé i m’hi trobo
molt bé. A mi si em diuen que
sóc de fora, em sento una
mica malament perquè penso
que he lluitat molt i m’estimo
molt el poble. Durant un temps

hi va haver un esclat de
col·laboració del jovent i la
gent ho vivia molt. Tothom
esperava aquestes festes.
Tothom hi col·laborava i feia
més germanor.

Vas estar a la colla sardanista
Joventut Vilatortina, que jun-
tament amb l’Agrupació
Sardanista van impulsar la
cavalcada de Reis. Vas
col.laborar amb la revista
Relleu i també en  les festes
de Sant Roc. Com valores l’e-
volució que ha viscut el poble
pel que fa a col·laboració?
Crec que abans la gent amb
poca cosa evolucionava: amb
una idea. Ara tothom ha de
tenir les grans infraestructures
i també hi ha més traves admi-
nistratives. Abans hi havia un
caliu, les coses es feien amb el
cor. Ara és tot una mica més
fred, cosa que ens hi ha portat
el consumisme. Però crec que,
després de la crisi de valors
que estem passant, aquest
caliu està tornant.

Per la gran majoria del poble
ets coneguda per treballar al
col·legi el Roser. Quan i com
hi vas començar a treballar?
Vaig començar a treballar fent
un servei de transport per anar
a buscar i deixar la canalla al

col·legi. Després quan van
marxar els religiosos de
l’Ordre de la Sagrada Família,
em van oferir treballar de cui-
nera per als nens. Per això
molta gent em coneix. He tre-
ballat durant 21 anys al
col·legi: tinc una popularitat. La
gent et veu com un edifici més
que ha estat allà, simplement
perquè és allò de cada dia.

On vas aprendre a cuinar?
Durant l’estiu em va sortir feina
d’anar a fer de cuinera a Can
Riera. La Nati, que era la cuine-
ra que hi havia, me’n va ense-
nyar. La cuina em va sortir d’a-
quí. També he treballat d’altres
coses. Mai m’han caigut els
anells: m’he hagut de fer a mi
mateixa sense ajuda de ningú.

“Abans hi havia un
caliu, les coses es
feien amb el cor”
Després de 40 anys a
Catalunya... Ets més gallega
o catalana?
Sóc més catalana que gallega
simplement perquè fa més
anys que visc aquí. Ara, no
renunciaré mai als meus orí-
gens.

Has fet cursos de català,
francés, tens el títol d’auxi-
liar de clínica, entre altres,
però també ets ceramista.
Creus que t’ha influenciat la
tradició terrissaire de Sant
Julià?
Crec que sí. M’agradava molt
l’obrador d’en Joan de Ca la
Llebre. Sempre que hi passava,
m’hi parava. Hi vaig anar molts
cops a carregar el forn i, fins i
tot, havia anat a Sant Martí a
pastar el fang refrectant.

En Joan Capdevila també va
ser jutge de pau. Com hi vas
anar a parar?
Vaig ser quatre anys substitu-
ta d’en Joan. Després hi vaig
estar quatre anys més. Em
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vaig presentar a l’Ajuntament i
ells al Tribunal Superior de
Justícia. I ara ho tornaré a ser
quatre anys més.

Què fa un jutge de pau?
Porto part del registre. Firmo
naixements i defuncions.
Abans havia d’anar aixecar
càdavers, ara ja no. No n’he
aixecat mai cap. He firmat una
mort, però quan feia de
suplent. Ara ja tenim més com-
petències per portar proble-
mes entre veïns, per exemple.

“Sóc més catalana
que gallega, però
sense renunciar als
meus orígens”
Què és el que més t’agrada
de Sant Julià de Vilatorta?
De Sant Julià l’entrada, m’en-
canta. L’avinguda amb els
plàtans, veus un poble senyo-
rial. Sempre m’hi he trobat
molt bé, sobretot al nucli
antic, on sempre he viscut. No
vull marxar del nucli. Sant
Julià és la meva vida: m’agra-
da tot de Sant Julià.

I el que menys?

No m’hi he trobat, però no m’a-
grada la hipocresia de molta
gent, que per un cantó et fa
una cara i per l’altre una altra.
I les males llengües i la intole-
rància que hi ha, tampoc.

Quin és el lloc que t’agrada
més de Sant Julià?
El carrer del Rector Roca on
visc. Veig l’absis de l’església
des de la barana del meu
balcó.

Quin ha estat el teu primer
amic/amiga del poble?
La Dolors Casas.

Quin vilatortí o vilatortina
admires?
La meva filla Fiona per la seva
valentia.

Fent balanç de la teva vida,
quina creus que és la teva
millor expèriència que has
viscut fins ara?
Gairebé tota la vida. Però
sobretot conèixer en Joan,
casar-m’hi i formar una família.

I la pitjor?
Quedar-me sense feina, tenir
els pares lluny... no havia vis-
cut mai sola. 

Creus que et va canviar viure
lluny dels teus?
M’ha fet ser més previnguda
amb les coses: tenir més res-
ponsabilitat.

Si poguéssis tornar enrere,
què canviaries?

Ídol: George Moustaki
Polític: M’agraden les per-
sones que lluiten pel poble
independentment de les
sigles, però n’estic bastant
decebuda.
Pel·lícula: Bananas de
Woddy Allen.
Cançó: Que tinguem sort
de Lluís Llach
Llibre: De cuina, però el
meu preferit és El jardiner
de Rabindranath Tagore i
les seves frases curtes
d’Ocells perduts que em
donen molta pau. 
Color: Blau
Número: Dos
Mar o Muntanya: Tots dos. 
Salat o dolç: Més dolç que
salat.
Somni: Tenir molta salut,
veure l’evolució dels meus
fills i que pugui seguir fent la
meva història personal amb
el meu marit en un lloc
apartat.
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les dificultats del meu pare i
em buscaria la vida amb
beques o el que fos.

Quina creus que és la teva
virtud?
No fer mal a ningú, ni posar-
me amb ningú. M’agrada molt
la noblesa, no sé si ho sóc.
Però sobretot, sóc molt lluita-
dora.

I el teu defecte?
Sóc molt caparruda i molt con-
troladora. No m’agrada quan
alguna cosa se m’escapa, a
nivell de familiar, laboral...

“He treballat durant
21 anys al col·legi:
tinc una populari-
tat. La gent em veu
com un edifici
més”
Què et treu de polleguera?
La cara girada. El doble joc no
m’agrada gens. Penso que la
persona ha de ser conseqüent
amb el que diu i el que fa. Si
s’equivoca, que rectifiqui.

Què et fa feliç?
Les petites coses: sortides,
dinars, estar amb la meva
família... estar a casa amb els
meus.

Quin consell creus que és
imprescindible per viure la
vida?
Viu i deixa viure. I el que no
vulguis per a tu, no ho vulguis
per als altres. Penso que la
vida és com una cadena. Tu
no l’escrius però a mida que
va passant, amb la teva curio-
sitat, les teves dificultats i les
teves coses, te la vas fent.

I per ser una bona jugtessa
de pau?
Ser justa amb la gent. Ser
imparcial.

Noves rutes:
arquitectura modernista,
historicista i noucentista
i els rellotges de sol

Després dels bons resultats i de l’èxit de la publicació de la Ruta
de l’Aeròdrom Vilatorta com a recorregut inclòs dins l’apartat
d’Itineraris de la web de l’Ajuntament de Sant Julià, hem cregut
oportú incloure-hi dues noves rutes: la Ruta Modernista, histo -
ricista i noucentista (se gles XIX-XX) i la Ruta dels Rellotges de
Sol.

L’objectiu del nostre treball és clar: potenciar i descobrir el
patrimoni del nostre poble, que tenim molt a prop, i que creiem
que cal saber valorar, contemplar i respectar.

Ruta Modernista, historicista i noucentista

çaments del segle XX, durant
el breu període noucentista,
mentre arreu convivia i esta-
ven totalment establerts els
moviments historicistes que
són els coneguts com a
“neos” (neogòtic, neoàrab,
neobizantí,  etc.).

Al llarg d’aquests anys, les
característiques dels tres
moviments arquitectònics se
sobreposaven en els edificis
que podem veure, i eren els
mateixos autors que fusiona-
ven els diferents estils en una
mateixa construcció. Això fa

Aquesta ruta, d’uns 3 km,
ens permet apreciar la gran
quantitat d’edificis amb im -
portant valor arquitectònic i
històric que tenim molt a
prop. El recorregut ens fa atu-
rar i contemplar part de les
obres de Miquel Pallàs com el
parc de les Set Fonts, el
col·legi i capella el Roser, can
Sunyé, l’Arca de Noè, can
Valls o la torre Montseny, així
com molts d’altres edificis
que es van construir a finals
del segle XIX, durant el movi-
ment modernista i a comen-
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classificació exacta de cada
un per encaixar-los en una
sola tendència. La ruta ens
descobreix el bonic conjunt
d’edificacions que encara es
conserven, que podem inclou-
re dins d’aquests moviments
arquitectònics, i que confor-
men la cara més visible del
vessant turístic de Sant Julià.

La Ruta dels
Rellotges de sol

Aquesta ruta ens desco-
breix 10 rellotges distribuïts al
llarg d’una ruta urbana. La
majoria dels quals estan en les
façanes dels edificis, en llocs
molt visibles. Cal destacar el
rellotge esfèric equatorial
construït pel Pare Manel
Cazador, científic i me -
teoròleg, personatge a desta-
car en la nostra població. Com
a curiositat, també cal desta-
car el rellotge situat al nínxol
núm. 117 del cementiri muni -
cipal, que és una bonica rèpli-
ca del rellotge del Casal Núria.
El rellotge més espectacular
és el conjunt gnomònic  ano-
menat Àngel de la Concòrdia,
situat a la zona esportiva, con-
junt format per 5 rellotges:
esfèric equatorial, vertical de -
clinant est, vertical declinant
oest, horitzontal i analemàtic.
Els autors són Josep M. Val i
Lluís Badosa.

Ambdues rutes tenen en
comú que són fàcils, es poden
fer en família, i transcorren pel
nucli urbà de Sant Julià. En
cada un dels punts de la ruta
s’expliquen, de manera breu,
trets i característiques tant
dels edificis, com dels rellot-
ges.

Els autors us animem a
conèixer i gaudir d’aquests iti-
neraris, que podeu consultar a
www.vilatorta.cat, apartat d’i-
tineraris, visualitzar les rutes
sobre el terreny (Google Earth)
i descarregar els tracks per
seguir-les en GPS.

Lluís Solanas i Montse Piqué
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...un Taller de
postres de Nadal 

El dissabte dia 15 de desem-
bre es farà un taller de pos -
tres de Nadal. L’empresa

Sambucus ens ensenyarà a fer unes exquisi-
des postres nadalenques de xocolata. Aquesta
activitat es farà al Centre de Dia entre les 4 i les
6 de la tarda. El preu de l’inscripció és de 3€ i
les places són limitades entre 15 i 20 persones.
Us podeu inscriure a l’Ajuntament fins el dia 14
de desembre.

...el Concert
de Nadal
de l’Agrupació
Sardanista

El Concert de Nadal de l’Agrupació Sardanista
enguany arriba a la 20a edició i per a comme-
morar-ho la cobla la Flama de Farners oferirà
una selecció de peces escollides especialment
per aquesta celebració. El concert es fa el
diumenge 16 de desembre, a les 6 de la tarda
al Saló Catalunya. 

...la Missa del Gall

La tradicional Missa del Gall
es farà a les 12 de la nit del
dilluns 24 de desembre a
l’església parroquial, amb el

cant de l’ofici en llatí Iesus Salvator del compo-
sitor vilatortí Ramon Victori.

...el Tupibingo

El Tupibingo organitzat pels
Tupinots es farà el dia de
Sant Esteve -26 de desem-
bre-, a les 6 de la tarda al

Saló Catalunya. Està obert a tots els públics,
però els menors han d’anar acompanyats d’un
adult. El preu del cartró és d’1€, excepte l’últim
que serà de 2€. Hi haurà entre 15 i 16 bingos
amb les respectives línies (només té premi la
primera línia de cada bingo)  

Per Nadal tenim... 

...el VII Saló de Nadal

Els dies 27, 28 i 29 de desembre es farà el VII
Saló de Nadal dedicat especialment a la maina-
da. Hi haurà atraccions inflables, ludoteca acti-
vitats, tallers, etc. L’horari serà de 10 a 2/4 d’1
del migdia i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda. El preu
de l’entrada és de 3€ (gratuït pels adults acom-
panyants).

...el Concert de 
Nadal de la Coral 
Cants i Rialles

La Coral Cants i Rialles ens
oferirà el Concert de Nadal el diumenge 30 de
desembre, a les 6 de la tarda al Saló
Catalunya. L’entrada és gratuïta.

...la Primera edició 
de Nadal en Vers

L'any passat per comme-
morar el 50è aniversari de
la mort de Josep M. de

Sagarra  es va fer la lectura del Poema de
Nadal a l'església de Vila lleons. Enguany es
proposa l'acte poèticomusical  "Nadal en Vers".
Anton Carrera llegirà els poemes que ha fet
expressament durant disset anys per al calen-
dari vilatortí i que s'han convertit en un petit
poemari molt escaient per aquestes dates.
L'acom panyarà al violí la Núria Güell. El Cor
d'Homes i la Coral Cants i Rialles oferiran una
cantada de nadales populars en la qual es
podrà afegir tot el públic. L'acte que es farà a la
capella del col·legi el Roser, el proper dimarts
dia 1 de gener a les 6 de la tarda compta amb
la direcció i assessorament de Lluís Badosa,
Santi Riera i David Rodríguez. Com l'any passat
en acabar l'acte s'encendrà una foguera i es
farà la torronada. Recordeu-vos de portar neu-
les i torrons per compartir-los entre tots a l'es-
calf del foc.

dissabte5desembre

1

...un Tió a la plaça de Catalunya,
…un Pessebre a l’absis de l’església,

…carrers amb garlandes de llums, …i també…
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...Concurs de 
Pessebres 
Casolans

Si heu fet un pesse-
bre a casa vostra, podeu participar en
el 31è Concurs de Pessebres Caso -
lans. Un jurat els visitarà durant les fes-
tes i tindrà en compte, sobretot, que
siguin construïts amb materials tradi-
cionals (molsa, suro, figures de fang,
etc). Us podeu inscriure a les oficines
de l’Ajuntament.

31
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...la Campanya 
“Reis de prop”

L’any passat es va posar en
marxa la campanya “Reis de

prop” que va substituir la de “Reis per a tots els
infants”. El motiu de la nova campanya és el
lliurament d’una joguina peculiar i simbòlica ja
que la majoria de famílies regalen als seus fills
les joguines que ells desitgen o creuen esca-
ients. La joguina que rebran anirà acompanya-
da d’un missatge de conscienciació i serà lliu-
rada personalment pels Reis a tots els nens i
nenes de fins a 7 anys empadronats al munici-
pi. L’acte tindrà lloc al pavelló un cop finalitza-
da la Cavalcada de Reis del dia 5 de gener. Per
participar en la campanya, els pares han d’ins-
criure i recollir les butlletes dels seus fills a les
oficines de l’Ajuntament abans del dia 21 de
desembre.

...el Reclutament
de Patges per
la Cavalcada

Tots els nois i noies que tin-
gueu més de 8 anys i els adults que vulgueu
participar com a patges en la Cavalcada de
Reis, us podeu apuntar a les oficines de
l’Ajuntament abans del dia 21 de desembre.

…i per Reis...

...Circ amb
PANETTONE
BROTHERS

El divendres 4 de gener Mr.
Panettone ens proposa una sessió de circ amb diàbo-
los, pilotes, màgia, tot vertebrant amb el llenguatge
universal del pallasso. L’espectacle Only Brother es
farà a les 5 de la tarda al Saló Catalunya i és obert a
tots els públics. Aquesta proposta forma part de la
campanya “celebrem junts el Nadal” organitzada pels
Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles,
Call detenes i Santa Eugènia de Berga.

divendres
gener

4 pessebre

...la Recollida
de cartes al 
Campament Reial

El dissabte 29 de desem-
bre, a les 6 de la tarda, s’instal·larà un
Campament Reial a la zona verda del pavelló
on el Patge Reial recollirà totes cartes dels nens
i nenes dirigides als Reis de l’Orient.

...la Cavalcada
de Reis

Els Reis de l’Orient arriba-
ran acompanyats per un

seguici de  patges i timbalers el proper dia 5 de
gener del 2013 a les 7 de la tarda. Enguany
s’estrenaran noves carrosses i teieres i es com-
plementarà la vestimenta dels patges. Al pas
de la comitiva es repartiran barretes lluminoses.
Els Reis faran la seva entrada a Sant Julià per
la carretera de Vilalleons i a l’ermita de Sant
Roc faran l’oferiment al pessebre vivent.
Després, al pavelló, saludaran el poble i repar-
tiran les joguines als nens i nenes que s’hagin
apuntat a la campanya “Reis de prop”. Per fer
més lluïda i viva la cavalcada, Ses Majestats els
Reis de l’Orient demanen que el poble els rebi
amb les tradicionals i oloroses atxes de barba-
lló i fanalets.

reis de
prop

fer de

patge

dissabte
gener

5

dissabte9desembre

2

Us desitja 
Bones FestesVilatortaVilatorta
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una exposició de fotografies
astronòmiques antigues de
principis del segle XX de
l’Observatori Català de Sant
Feliu de Guíxols, de l’Obser -
vatori Fabra, de l’Observatori
Raurich i de la Societat Astro -
nòmica de Barcelona, així
com d’una mostra explicativa
dels planetes que conformen
el sistema solar a la sala de
conferències del pavelló, lloc
on es va desenvolupar bona
part de la jornada. Poste -
riorment, es va oferir la prime-
ra de les dues conferències
programades. En primer ter -
me, la professora Fran cesca
Masnou, de l’Agrupació As -
tronòmica d’Osona, va fer la
conferència "Dimensions de
l'univers" on va explicar d’una
manera molt didàctica les dis-
tàncies que conformen el nos-
tre univers. Just després, el
físic, expert en meteorits i res-
ponsable de l’Observatori
Astronòmic de Sant Julià de
Vilatorta, David Allepuz, va
oferir la conferència “Mete -
orits: introducció, reconeixe-
ment i recerca” i també va
mostrar diferents fragments
de meteorits als presents.
Finalment, es va fer una ob -
servació astronòmica a la Font
d’en Titus de la nostra pobla-
ció a càrrec de diferents mem-
bres de l’Agru pació Astronò -
mica d’Osona.

L’organització d’aquesta
jornada va estar coordinada
per l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta i Meteovilatorta i
va comptar amb la col·labora-
ció de l’Agrupació Astro -
nòmica d’Osona, l’Obser vato-
ri Astronòmic de Sant Julià de
Vilatorta, de la professora
Francesca Masnou, del físic
David Allepuz i de Montse
Piqué que van contribuir de
manera activa en l’èxit d’a-
questa jornada.32

El 24 de novembre passat,
Sant Julià de Vilatorta va
organitzar una jornada astro-
nòmica en el marc de la
Setmana de la Ciència a
Catalunya, que enguany cele-
brava la seva dissetena edi-
ció. La nostra vila, que per pri-
mera vegada participava en
els actes de la Setmana de la
Ciència, va oferir un programa
d’activitats molt interessant i
variat i va comptar amb la par-
ticipació activa de petits i
grans del nostre poble i de la
comarca que van gaudir d’a-
questa jornada astronòmica
de principi a final. 

La Setmana de la Ciència a
Sant Julià de Vilatorta va ser
un èxit total i així ho va voler
destacar l’alcalde Joan Carles
Rodríguez: “Ha estat al·luci-
nant perquè s’ha pogut com-

Gran èxit de la primera Setmana de
la Ciència a Sant Julià de Vilatorta

provar que a Sant Julià de
Vilatorta hi tenim gent molt
vàlida i preparada que es
dedica a camps tan interes-
sants com poden ser l’astro-
nomia o d’altres”. L’alcalde
també va comentar que “la
conferència sobre els meteo-
rits de David Allepuz ha estat
molt impressionant perquè
ens ha descobert aquesta dis-
ciplina tan meravellosa” i va
destacar “la capacitat didàcti-
ca de Francesca Masnou per
fer aproximar l’univers i les
seves mides als presents. En
aquest sentit, he quedat parat
per la gran capacitat divulgati-
va dels conferenciants”. Final -
ment, també va voler destacar
“la gran participació de la
canalla. M’ha agradat molt
aquest aspecte”.  

L’activitat es va iniciar amb
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ens va presentar en David
Allepuz, un dels quals era de
Mart, i que vàrem poder tocar
amb les nostres mans, ens
varen fer sentir que som ben
poqueta cosa. Encara que ja
ho sabíem, agraïm als confe-
renciants que ens hagin aju-
dat a descobrir-nos-ho. Tam -
bé els agraïm que hagin des-
pertat en nosaltres l’afany de
conèìxer l’espai en el que
existim, més enllà de les fron-
teres que ens són pròpies.

No voldria tancar aquestes
reflexions sense valorar, ben
positivament, que més d’un
centenar de vilatortins mires-
sin conscientment el cel la nit
del proppassat 24 de novem-
bre, obrint-se com infants a la
descoberta de mons nous.
Agraïm a Meteovilatorta que
ho hagi fet possible, gràcies al
suport de l’Ajuntament, que
n’ha estat ben sensible en
aquesta dissetena edició de la
Setmana de la Ciència.

Francesc Orenes, senior
Encarregat de l’Arxiu Històric

Manllevo les paraules amb
què el nostre convilatà Lluís
Solanas obrí l’acte de la
Setmana de la Ciència, cele-
brat el proppassat 24 de
novembre al nostre pavelló
municipal, la ressenya del
qual queda recollida en les
pàgines de la revista Vilatorta.
I manllevo -deia- aquestes
paraules, “Sant Julià mira el
cel”, per la càrrega poètica i
filosòfica que tenen i per l’alt
grau de suggestió que mani-
festen, acostumats com es -
tem a veure-ho tot, sobretot,
al ras del terra. Heu-ne aquí
quatre mots de reflexió.

¿Us heu aturat a pensar les
vegades que mirem enlaire, al
cel, de dia o de nit? Els dos
conferenciants -Fran cesca
Masnou i David Alle puz- que
varen dissertar, respectiva-
ment, sobre les dime nsions
de l’univers i els meteorits,
ens varen fer adonar que
vivim tan atrapats en la imme-
diatesa de la realitat de cada
dia, que se’ns fa difícil esca-
par-nos-en. I passa, sovint,

Sant Julià mira el cel

Un tros de Mart al nostre poble

Sens dubte, un dels moments més inte-
ressants de la jornada astronòmica va
ser la mostra de meteorits de la col·lec-
ció privada de David Allepuz, una de les
més importants d’Eu ropa. Un d’aquests
fragments era ni més ni menys que d’ori-
gen marcià (el KG-002). No cal dir que
n’hi ha molt pocs al món, fet que li dóna
més valor a aquest fragment de meteorit
procedent de Mart i trobat a Tunísia el 13
de gener del 2010 pel mateix Allepuz i el
seu company d’expedició José Vicente
Casado. Arran d’aquella troballa, el nom
de la nostra població, a través de
l’Observatori Astro nòmic de Sant Julià
de Vilatorta, ha sortit publicat recentment
a la prestigiosa revista especialitzada
“Me teoritics and planetary Science” grà-
cies a un interessant article que parla
d’aquest fragment marcià.

Francesc Orenes, junior

que no veiem més enllà de la
punta del nostre nas.

D’entre tots els assistents
a l’acte, els més afortunats, tal
com poguérem constatar, fo -
ren els infants per la seva
capacitat d’admiració, de sor-
presa i de resposta, tant a les
propostes dels conferenciants
com a l’hora de visionar amb
tres telescopis el planeta
Júpiter i els seus satèl·lits, i
els cràters de la lluna, des de
la plataforma del dipòsit de la
Font d’en Titus, gràcies a l’as-
sistència de l’Agrupació As -
tronòmica d’Osona.

Permeteu-me, encara,
aportar una altra reflexió. ¿Us
heu aturat a pensar què som
nosaltres i què representem
dins de l’univers? Un bri de
pols o una gota d’aigua, si hi
arriba. Tant la Francesca
Masnou, parlant-nos del nos-
tre sistema solar i dels plane-
tes que el conformen o de la
Via Làctia, amb més de cent
milions d’estrelles, que és la
galàxia de la qual en formem
part, o bé els meteorits que
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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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Tallers mediambientals a la
7a Edició del Viu al Parc
Com ja s’ha fet en anteriors
edicions del programa Viu el
parc a l’Espai Natural Gui -
lleries-Savassona, s’ha mirat
d’unificar en un mateix dia la
matinal que té lloc a la font
Trobada de Folgueroles i la
festa de Sant Julià de Vi -
latorta: Viu el Parc. 

Enguany la proposta era
uns tallers mediambientals, un
per donar a conèixer una
manera original de fer am -
bientadors naturals decoratius
i l’altre decorant una torratxa
per després plantar-hi una
planta aròmatica  i conèixer
les seves propietats medici-
nals i curatives.

Puntualment i amb un
temps que acompanyava a la
festa, malgrat les pluges del
dia abans, el diumenge 30 de
setembre a les 5 de la tarda, al
Parc de les Set Fonts van
començar els tallers emmar-
cats dins del programa Viu al
Parc que organitza l’Àrea
d’Espais Naturals de la Di -
putació de Barcelona. Al matí,
a la Font Trobada de Folgue -
roles el Viu el Parc a l’Espai
Natural de les Guilleries-
Savassona havia encetat l’e-
dició 2012 amb la Matinal al
parc. Una festa gran, en un
espai especial amb molt d’en-
cant, amb un munt d’activi-
tats, que tenia una proposta
de continuïtat en el Viu el Parc
de Sant Julià de Vilatorta, en
un lloc igualment encisador: el
Parc de les Set Fonts. Vàrem
gaudir d’una temperatura
agradable i d’una proposta
engrescadora per a grans i
sobretot per als petits, que
retallaven i enganxaven, sen -
se parar per acabar empor-
tant-se a casa la seva petita
obra d’art. El tallers estaven
distribuïts en dues zones
independents segons el tipus
de manualitat a realitzar. 

Aquests tallers pretenen cons-
cienciar tant petits com grans
de com podem utilitzar les
plantes que sovint trobem
quan passegem pels nostre
entorn, ja que tenim la sort de
trobar-nos dins d’un espai
natural amb una gran riquesa
de flora. La millor manera d'e-
ducar és fer-ho d'una forma
divertida, per això s’han creat
aquests tallers, ja que el qui hi
participi s'ho passarà d'allò
més bé, i exercitarà les seves
habilitats motrius mentre veu i
experimenta els resultats.

I així va ser, al principi es va

començar amb la participació
dels nens, però tot seguit ja hi
havia molt pares, mares, avis i
àvies realitzant les manualitats
amb els monitors que mostra-
ven i col·laboraven perquè el
resultat fos òptim. Al final es
va comptar amb una vuitante-
na d’ assistents que van anar
venint de forma esglaonada
però continuada fins a les set
de la tarda, quan va acabar
un dia complet per viure el
parc.

Per més informació:
http://www.diba.cat/viuelparc
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

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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Audició de Sant Julià

Audició d'hivern

Audició d'hivern

Missa cantada

Audició

Audició

Audició Festa Major

Audició d'estiu

Audició d'estiu

Audició Festa Major

Audició d'estiu

Audició i Concurs de

Colles improvisades

Castanyada sardanista

Concert de Nadal

Instruments de la cobla

El flabiol és un instrument de la família del vent i és similar
a les flautes de bec. D’uns 25 cm de llargada, està afinat
en Fa (a la 11a superior), i es toca solament amb la mà
esquerra, ja que amb la dreta el músic toca al mateix
temps el tamborí. És l'únic instrument que es conserva de
les cobles de tres quartans. En la interpretació de sarda-
nes, és l'encarregat de fer les indicacions sonores (l’introit
i contrapunts) oportunes per guiar la cobla en la interpre-
tació, ja que ho hi ha director. El tamborí és l’únic instru-
ment de percussió de la cobla.
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Calendari sardanista de
la propera temporada 
La programació sardanista per a la
temporada 2013 constarà de l'a-
plec de Puig-l'agulla, dues audi-
cions de Festa Major -Sant Julià i
Vilalleons-, quatre audicions d'es-
tiu  a la plaça de Catalunya, el con-
curs de colles improvisades -amb
coca, fuet i cava per als partici-
pants-, dues audicions d'hivern al
pavelló, una audició per Sant Julià-
la castanyada sardanista i el con-
cert de Nadal al Saló Catalunya.

Castanyada sardanista
El diumenge passat, 11 de novembre, vàrem
celebrar la Castanyada sardanista al pavelló. A
les 5 de la tarda la cobla Ciutat de Girona va
iniciar l'audició amb la interpretació de les 9
sardanes de set tirades programades que
feren saltar els balladors, i gaudir d'una bona
diada a les més de 300 persones que hi assis-
tiren. Mentrestant membres de la junta i volun-
taris van torrar a les brases del restaurant de
les Set Fonts els 55 quilos de castanyes pre-
vistos que van ser consumits passades les sis
de la tarda, acompanyats per un traguet de vi
dolç per gentilesa de la "cafeteria i més", el bar
del pavelló.

Agrupació Sardanista

Flabiol i tamborí

Concert de Nadal
En el moment de llegir aquestes línies ja haurem
celebrat el tradicional Concert de Nadal que
tanca la programació sardanista del 2012.
Aquest acte que es va fer el diumenge dia 16 de
desembre va arribar, enguany, a la 20a edició. La
bona acústica del saló i el seu aforament són el
marc idoni per aquest concert. La cobla la Flama
de Farnés va presentar un programa pensat
especialment per a l'ocasió. Durant l'acte es va
fer l'habitual rifa d'una panera de Nadal i d'un
pernil entre els socis de l'entitat que resolgueren
la sopa de lletres que acompanyava la invitació.
El tema d’aquesta sopa de lletres era el nom dels
instruments d'una cobla tradicional.

Data Hora Lloc Acte Cobla

Dg13 de gener

Dg 3 de març

Dg 10 de març

Dl 1 d'abril

-Aplec Puig-l'agulla-

Rifa pernils cava i ous
Ds 20 de juliol

Ds 3 d'agost

Ds 10 d'agost

Dj 15 d'agost

Ds 17 d'agost

Ds 24 d'agost

-Coca fuet i cava-
Dg 10 novembre 

Dg 15 desembre

5 tarda

5 tarda

5 tarda

2/4 12

12 migdia

5 tarda

10 nit

10 nit

10 nit

5 tarda

10 nit

10 nit

5 tarda

6 tarda 

Pavelló

Pavelló

Pavelló

Santuari

Pla del santuari

Pla del Santuari

Plaça Catalunya

Plaça Catalunya

Plaça Catalunya

Vilalleons

Plaça Catalunya

Plaça Catalunya 

Pavelló

Saló Catalunya

Jovenívola de Sabadell

Ciutat de Girona

Jovenívola d'Agramunt

Coral Cants i Rialles

Baix Llobregat

Baix Llobregat

La Flama  de Farners

Sabadell

Lluïsos de Taradell

Jovenívola d'Agramunt

La Flama de Farners

Baix Llobregat

Ciutat de Girona

La Flama de Farners
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Administració núm. 4

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

Us desitgem

bones Festes

i millor 2013!

LA BOTIGA DEL BAR JOAN
TENIM UNA MICA DE TOT I NO GAIRE DE RES
Drogueria, ferreteria, jardineria, flors naturals,
menjar i complements per a mascotes, pro-
ductes per les hortes, ba”ç”ar, regals, joguines,
complements pel calçat, reparació de calçat,
còpies de claus, bastons, pesca, platja, plastifi-
cació de cartells i carnets, etc…. 
Estem a la vostra disposició per a suggeri-
ments i consultes.

Bones festes

Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 22
Tel. 679 81 61 22 - Sant Julià de Vilatorta

38
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Des de la publicació de l’últim
Vilatorta l’entitat ha organitzat
dues exposicions a l’Aula de
Cultura. 

La primera titulada “Índia,
una altra mirada”, es va mos-
trar instants de la vida quoti-
diana, dels carrers, les cares
alegres, els rituals religiosos,
els colors dels vestits, la sere-
nitat d’uns rostres, l’alegria de
les iaies, la vida al carrer, a les
cases, etc. així com artesanies
representatives, fi gures, tapis-
sos, llavors, flors,...

Amb un viatge no n’hi ha
prou i amb la visió d’una sola
persona tampoc. L’exposició
ha comptat amb l’experiència
de diverses persones de Sant
Julià i la col·laboració especial
de la Carme Tió, la Núria
Moreno i la Margaret que han
aportat la seva vivència durant
uns anys al país. 

Tant la Carme com la Núria
van recomanar als futurs viat-
gers a l’Índia que a part de visi-
tar els extraordinaris monu-
ments que hi ha, explorin
també els llocs fora dels cir -
cuits turístics, que el guia o el
xofer els porti a conèixer
aquells racons on poder veure
i conviure, encara que sigui per
poc temps, amb la gent dels
pobles i carrers tot i que això
comporti certes incomoditats. 

Les espècies són en tots els
plats i el nostre paladar no hi
està acostumat. Pel viatger
europeu, la preocupació per
no agafar una descomposició
o el nostre concepte d’higiene
ens impedeixen assaborir plats
que tenen molt bona pinta.

La segona exposició,
“Terra de Bolets”, va ser un
cap de setmana dedicat a la
micologia. Tot i que la collita
de bolets per aquelles dates
era  escassa, l'exposició va
ser un èxit perquè es va poder

mostrar una diversitat de
bolets considerable. Hi van
passar un bon nombre de visi-
tants, encuriosits per veure els
bolets, la recreació de l'entorn
i les làmines que il·lustraven
algunes de les moltes varie-
tats existents. 

Dintre d'aquest cap de set-
mana boletaire, la conferència
de Jordi Baucells amb el tema
“L'apassionant món dels
bolets: ciència, cultura, oci i
negoci” va ser molt divulgati-
va. Els bolets formen part de
la cultura de molts llocs i no
sempre coincideix, de manera
que el bolet que s'aprecia en
un lloc, en un altre pot ser
ignorat. En Jordi va ser molt
contundent a l'hora de des-
muntar tots el tòpics que hi ha

Terra de
Tupinots

sobre bolets bons i dolents.
No se’n pot fer cas de cap i
per tant s'ha de ser molt pru-
dent a l'hora de consumir-los,
en cas de dubte, ni tastar-los.
Sobre les amanites (els que
surten de l'ou) només collir el
reig (ataronjat de sobre i groc
de sota) la resta deixar-los
tots, no fos cas que agaféssim
alguna farinera borda (amanita
phalloides) que és mortal.

Curiositats: Hi ha bolets
que només fan mal a una part
de la població (similar a les
al·lèrgies). Altres que sense
coure són dolents, però cuits
són excel·lents (les múrgoles).
Uns es corquen i altres no,
simplement perquè a les lar-
ves no els hi agraden (cas dels
rossinyols).

www.terradetupinots.blogspot.com
http://www.facebook.com/TerraDeTupinots

1a MOSTRA FOTOGRÀFICA DE TARDOR
Aula de Cultura
Els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre
Horari: Dissabtes tardes de 5 a 8
Diumenges:
migdies d’11 a 2
i tardes de 5 a 8 
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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

40
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Un any més Vilatorta Teatre  es
vol sumar als bons desitjos per
aquest cap d’any tan convuls
políticament parlant.

Per nosaltres ha estat l’any
de Paraules Encadenades. Tot
un projecte que encetàrem al
principi de temporada amb
moltes expectatives i que final-
ment ja podem dir que  ens ha
donat moltes satisfaccions,
encara a hores d’ara, ja que
després de les representacions
que  portem en tenim d’empa-
raulades (però no d’encadena-
des) per l’any que ve.

Fent balanç artísticament
parlant, enguany, a més a més
de la nostra aportació, hem
aconseguit una petita mostra
teatral aquesta tardor amb
companyies de Folgueroles,
Taradell i Calldetenes, enriquint
aquesta part de la nostra cultu-
ra teatral i alhora fer un bon
veïnatge amb les companyies
del nostre entorn. També pre-
parem per Any Nou, com l’any
passat, conjuntament amb
l’Ajunta ment de Sant Julià, un

Vilatorta Teatre

nou recital poèticomusical, que
esperem que ens acompanyi
en aquestes dates tan senyala-
des.

Des d’aquí i novament vol-
dríem donar les gràcies a tot
l’equip tècnic de Vilatorta
Teatre, perquè sense l’esforç
desinteressat d’aquesta colla
de soferts professionals, no
seria possible la realització de
l’entitat i de retruc la de tots els
artistes que la componen. En
nom de tots només em cal

comunicar-vos que seguim
assajant de valent per les estre-
nes de l’any vinent. Esperem
que ens pugueu acompanyar
com sempre i que nosaltres
estiguem a l’alçada de les vos-
tres expectatives.

Rebeu amb la nostra felicita-
ció una forta abraçada i l’afany
de molta salut per aquest 2013
que ja ens espera a la cantona-
da, de tota l’entitat Vilatorta
Teatre.
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Especialitat en:
- Quiromassatge - Drenatge limfàtic -

reflexologia - reiki - numerologia tàntrica

C. de Núria, 1 - 08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 83 70 - 629 54 47 10

lidterapies@gmail.com

Lídia
estètica - massatges - teràpies

Envia'ns un correu a lidterapies@gmail.com

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
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Repàs d’activitats i projectes

L’estiu i la tardor passats han
estat intensos per a l’associa-
ció. Fem-ne un repàs comen-
çant per tot allò que hem fet a
Jali (Gàmbia):

Cinc voluntaris hi ha fet una
estada. La Gemma Muntadas,
la Meritxell Fiter, l’Anna Sala,
la Joana i l’Ignasi han treballat
de valent, com podeu veure a
les fotos, i ens han portat les
novetats dels projectes que
estan en marxa. L’edifici del
centre multifuncional està
acabat, amb les portes, fines-
tres i pintat. Ha quedat molt
bonic i ja s’hi poden fer les
classes de l’escola. Amb els
diners recollits de la venda de
verdures de l’hort de l’escola
s’han comprat llibres i mate-
rial escolar. 80 dones van
retornant els microcrèdits que
l’associació els va donar l’any
passat i que els ha permès
tenir una millor collita i poder
vendre les verdures. Ens
demanen poder fer un altre
curs de formació en horticul-
tura que es farà durant aquest
hivern i un ajut per comprar
herbicida i fertilitzant. Final -
ment, els amics de Jali ens
fan arribar uns consells i
agraï ments: ens diuen que
hem d’anar molt a poc a poc,
que hem de fer un projecte i
abans de començar-ne un
altre tenir clar si funciona, que
estan molt agraïts del treball
que es fa i molt contents que
voluntaris de Sant Julià vagin
a visitar-los.

Pel que fa a les activitats a
Sant Julià durant la Festa
Major vam poder gaudir amb
la segona edició dels jocs,
música i tastets del món. Va
ser un plaer poder tastar tants
plats de cuines d’arreu del
món. El 30 de novembre vam
organitzar el cine fòrum de la
pel·lícula Catalunya Über Alle!

Amb el seu director vam
poder aprofundir amb els
temes controvertits que toca
la pel·lícula. Va ser molt inte-
ressant.

Moltes gràcies als volunta-
ris per la seva feina i al poble

per participar en les nostres
activitats. 

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta - Jali

http://abarakabake.blogspot.com
abarakabake@gmail.com.
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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.

SERRALLERIA
MECÀNICA

JOAN TORRENTS

C/ Indústria, 17 - Políg. “La Quintana”
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Tel. i Fax 93 888 71 86

TREBALLS DE FUSTERIA

PERE SALA
Tel. 667 43 13 07

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
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El dia 27 de juliol del 2012 es
convocà una assemblea
extraordinària per tractar els
temes d’aprovació dels esta-
tuts i la renovació de la junta.
Pel que fa als estatuts es van
llegir i seguidament es van
aprovar per unanimitat.                                                                 

Pel que fa al canvi de junta,
en varen sortir Dolors Rei -
xach, Montserrat Costa i Emili
Salgado i se’ls va agrair la
bona tasca feta, al servei del
casal.

En la següent reunió es va
constituir la junta actual com-
posta per:
President:

Josep M. Vilamala Blanch
Vicepresidenta:

Anna Mª Rifà Vinyes
Secretari:

Joan Colomer Cornellas 
Tresorer

Miquel Font Juventeny
Vocal 1a: Filo Rovira Ribas
Vocal 2n: Miquel Puig Folchs
Vocal 3a: Maria Cristina Cla -
vijo Jiménez 

Esperem fer-ho el màxim
de bé possible, ja que hi
posarem tot el nostre saber i
el nostre cor.

Com ja anunciàvem en l’e-
dició anterior d’aquesta revis-
ta es va celebrar el 2n.
Campionat de Botifarra, entre
el 2 al 26 de setembre, amb la
participació d’11 parelles. El
mes d’octubre es va fer el 1r
Campionat de Parxís i el 2n
Campionat d’Escacs. Pel mes
de novembre hi havia pensat
el Campionat de Dòmino i pel
desembre es fa el Campionat
de Billar. Com podeu observar
tenim una agenda molt atape-
ïda de campionats en els que
tots els participants tenen
premi, a més dels tres primers.

Pel que fa a les celebra-
cions, les darreres han estat el
dinar de la Castanyada del dia
4 de novembre, acompanyat
de panellets, cava i un bon ball
a càrrec del gran cantant de

l’orquestra Venus, en Juanma.
El viatge de tardor d´en -

guany es va fer a París, una
ciutat meravellosa, vam visitar
molts monuments i edificis

Casal d’avis Font Noguera

majestuosos i navegàrem pel
Sena amb un bateau mouche.
Ens ho vàrem passar molt bé
perquè en el grup hi havia gran
harmonia. 

Preneu nota de les festes del nostre Casal, de l’any 2013

7 de febrer Dijous gras
22 de febrer Assemblea general
10 de març Festa de la matança del porc
23 de març Sant Jordi
1 de maig Trobada dels 5 Casals
5 de maig Festa del Soci
17/21 de maig Excursió de primavera
11 de juny III concurs de pesca al pantà de Sau

Esperem que gaudiu de tot plegat i per molts anys.

La Junta
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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

Domicili: Passatge Font de la Teula, 14
Tel. 93 888 71 35 - SANT JULIÀ DE VILATORTA
Taller: Rec d’Acumulada, 7
08519 FOLGUEROLES - Mòbil 659 13 43 29

30

Pl. del Montseny, 8
Tels. 93 812 23 99 - 93 888 70 50

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Avda. Montserrat, 48
Tel. 93 812 20 70
08504 St. Julià de Vilatorta
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Com venim fent els darrers
anys, el CCCalma va partici-
par en els actes de la Festa
Major de Sant Julià amb la
gimcana per a la canalla peti-
ta a la plaça Catalunya i la
marxa en btt pels indrets del
camp d’aviació per als més
grandets i el pares. Tant una
activitat com l’altra van tenir
una bona participació.

El 6 d’octubre es va realit-
zar una marxa cicloturística
única per l’eix transversal,
organitzada per l’empresa
Cedinsa junt amb el ciclista
Josep Jufré i la Federació
Catalana de Ciclisme. El
CCCalma va col·laborar en
l’organització atenent l’avitua-
llament dels corredors a l’al-
çada de Coll de Revell.
L’Indurain va ser un dels
excorredors professionals
que hi van participar mostrant
la seva afabilitat amb la resta
de participants i el públic en
general. També cal destacar
que alguns dels socis del club
hi van participar com a ciclis-
tes.

El dia 20 d’octubre es va
fer la 2a Sortida Social amb la
participació de 30 ciclistes.
Uns ho van fer per muntanya i
altres per carretera, l’objectiu
era arriba a cal Ferrer de
Vilanova per fer un bon
esmorzar i passar una bona
estona junts. El mal temps
només va espantar-ne  2 o 3 i
la resta, tot i la pluja que ens
va enganxar en un moment o

altre, no va impedir que aga-
féssim la bicicleta. Aquesta
sortida està oberta als ciclis-
tes del poble i amics en gene-
ral, no és obligat ser  soci del
club, per tant convidem tot-
hom per la de l’any que ve.

En el moment que tingueu
la Vilatorta a les mans, ja

s’haurà realitzat el 2 de
desembre la cursa correspo-
nent al Campionat Català de
Ciclocross que organitza el
CCCalma juntament amb la
Unió Ciclista Vic. El lloc on es
realitza és ideal tant pels
ciclistes com pel públic, entre
l’IES Vic i la zona esportiva. 

Actualitat del Club Ciclista Calma

Llicències de la Federació Catalana de Ciclisme

Vas regularment en bicicleta de muntanya o carretera? Des
del club creiem que t’interessa estar federat. Ho pots fer de
manera còmoda des de la web del club www.cccalma.cat i
rebràs la llicència personalment o te la deixem a la bústia de
casa teva. A partir del gener ja la pots demanar.

Què t’aporta estar federat? La llicència porta associada
una assegurança mèdica i de responsabilitat civil. Si partici-
pes en curses o marxes tant de carretera com de btt, t’estal-
viaràs pagar l’assegurança de dia que et demanen.
Més informació a 
www.ciclisme.cat/docusassegurances/cobertures-alianca-2012.pdf
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El 14 de juliol passat dins els actes de la Festa
Major del poble, el Club de Patinatge Artístic
de Sant Julià va organitzar el seu primer festi-
val amb un gran èxit de participació. Van ser
vuit clubs convidats que van venir a mostrar-
nos balls espectaculars i molt animats de tots
els estils i colors. Les nostres patinadores van
fer dues exhibicions i van estrenar un conjunt
nou, ja que l’ocasió s’ho ben mereixia.
L’entrada era gratuïta i només es demanava la
participació comprant tires per al sorteig de
diferents regals, que es va realitzar a la mitja
part. Durant el descans totes les patinadores i
els patinadors van assaborir iogurt amb mel-
melada o amb xocolata, per gentilesa d’una
marca de productes làctics de la comarca. Per
finalitzar l’acte, l’alcalde i el regidor d’esports
van repartir uns obsequis a tots els partici-
pants i una flor a les seves entrenadores.

La nostra intenció és seguir organitzant un

festival de patinatge cada any per la Festa Major. 
Gràcies al festival que va ser ben lluït, hem

començat el curs amb molt èxit ja que han vingut
40 nenes a provar els entrenaments, de les quals
32 s’han inscrit; de manera que s’han pogut fer
dos grups: un de petites i un de grans.

Com que el club es va consolidant, última-
ment hem fet un mallot que ens identifica a tots
els festivals i competicions que participem.
Properament tenim previstos dos festivals, el
de Nadal al pavelló de Vic organitzat pel
Consell Esportiu d’Osona i el que es fa al Patí
Vic en motiu del seu vint-i-cinquè aniversari.
També tenim en marxa una competició comar-
cal que es realitza en tres dies diferents i a llocs
diferents, un dels quals al nostre poble. 

Ja sabeu que ens trobareu cada divendres a
partir d’un quart de sis i fins a un quart de vuit
al pavelló municipal o a l’adreça de correu
cpasjv@hotmail.es.

Actualitat del Club de Patinatge Artístic

Temporada 2012-2013

Festival Patinatge 2012
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Benvolguts amics,
La passada edició del Torneig de

Bàsquet Unnim ha tornat a ser un
èxit de participació, de públic, d'ac-
tivitats i de qualitat. Tot i la crisi, hi
ha participat l'impressionant nom-
bre de 184 equips. 500 partits en 25
pistes de 15 poblacions d'Osona i
fora de la comarca.

Enguany hem pogut gaudir de 6
partits d'exhibició Nacex, amb 2
universitats americanes masculines
i 1 femenina, el Joventut, el Man -
resa, el segon equip del Barça, el
Prat Joventut i els equips femenins
de l'Uni-Girona i el Santa Rosa de
Lima.

El Clínic per entrenadors l'ha
impartit en Jaume Ponsarnau. En
aquesta edició hem vist per primera
vegada el “Youth Clínic”, clínic per a
nens, desenvolupat per l'estaf tèc-
nic del Boston College dels EUA.

Una altra novetat ha estat la
“Taula rodona Medicina i Bàsquet”
amb la presencia dels Doctors
Jorge Guillén i Serra-Grima, l'Anna
Farrés (INEF) i el fisioterapeuta
Maurici Algué (Bàsquet Manresa).

Hem fruït amb els clàssics con-
cursos de Triples Esclat, d'Es -
maixades Powerade, el Trofeu Al -
bert Tobal; i també hem pogut pujar
al Globus de Viatges Alemany, men-
jar coca i xocolata, circular en el tre-
net, prendre alguna cosa en el
Coca-Cola Village, participar a la
festa del Bàsquet a Untok, i els més
petits, saltar sobre els inflables i
jugar als jocs infantils de Quiràlia.

La final sènior masculina l'ha
guanyat, per segon any consecutiu,
el CB Quart. En la categoria sènior
femenina el triomf ha estat pel CB
Torelló.

Pel que fa als equips de Sant
Julià:  El “Versat” ha quedat segon
en la categoria sènior masculí no
federat. “Vaka T'Estrelles” campió
dels sèniors masculins no federats
veterans. Les “Tupinotes-CEV”
campiones en sènior femení no
federat. Els “Dracs negres” sub-
campions de minibàsquet. I els
“ABSJV” segons en pre-minibàs-
quet.

Nou èxit del Torneig de Bàsquet UNNIM

UNNIM deixarà de ser el principal patrocinador
en el 29è Torneig de Sant Julià

Malauradament, i a causa de la crisi bancària, Unnim ja
no serà el principal patrocinador en el proper torneig de
bàsquet de Sant Julià. Volem agrair de tot cor a Unnim
(abans Caixa Manlleu) el suport que n’hem rebut tots
aquests anys que hem treballat junts i hem fet créixer el
Torneig fins situar-lo on és ara.

L'organització ja està fent gestions per trobar un substi-
tut com a patrocinador principal, que donarà nom al torneig
en les properes edicions. Però, no patiu, el torneig podrà
continuar endavant. Esperem trobar aquest nou  patrocina-
dor i no  haver de fer ni una sola retallada en cap de les acti-
vitats del torneig.

Finalment, reserveu-vos els dies 29, 30 i 31 d'agost i 1 de
setembre de 2013.

Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig de Bàsquet Unnim

de Sant Julià de Vilatorta
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David Boixeda es proclama
campió de Catalunya de motocròs

El pilot vilatortí David Boixeda Pujols és
el nou campió de Catalunya de moto-
cròs en la categoria de 250cc. Aquest
any ha anat primer durant tot el campio-
nat però el triomf no es va decidir fins
l'última cursa disputada el diumenge 18
de novembre al circuit de motocròs de
Castellolí. Va quedar classificat en pri-
mer lloc en la primera cursa de MX2 i en
segon lloc en la segona màniga, que-
dant a 8 punts del segon classificat.

En David, que al llarg de la seva car-
rera esportiva ha superat vàries lesions,
competeix des dels 9 anys. Ha estat
campió de França (Llenguadoc Ros -
selló) el 2008, ha competit per tot
Europa i va ser el millor pilot de l'estat
espanyol classificat l’any 2009 en cate-
goria MX2.

Els dies 28 i 29 de setembre
es van celebrar a Santa Maria
de Palautordera els campio-
nats de Catalunya de ball
esportiu, on varen ser pre-
sents la parella del nostre
poble Toni de Josep i
Assumpta Codina, les seves
posicions varen ser setens en
balls Standard, novens en la
modalitat de llatins i subcam-
pions de Catalunya en la
modalitat de 10 balls (aquesta
comprèn les dues modalitats
standard i llatins) en la cate-
goria Sènior III (majors de 55
anys). Aquesta parella porta el
nom del nostre poble arreu de

Dos
vilatortins
subcampions
de Catalunya
de ball
esportiu

Catalunya, Espanya i en diver-
ses ocasions de l'any a dife-
rents llocs d'Europa, ja que en
les competicions de rànquing
mundial estan en el lloc 150
de 670 parelles i en el ràn-
quing espanyol onzens de 50.

Aquest és un esport poc
conegut, el que fa que la gent
no sàpiga que pot ser molt
proper i que tothom el pot
practicar, apart que és molt
complet i saludable, alhora
que divertit i agradable de
mirar. Animeu-vos tots a prac-
ticar-lo!

Assumpta Codina i
Antoni de Josep, balladors  
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Com a professional de l’es-
port, m’agradaria conscien-
ciar la població de la gran
importància que té l’exercici
físic per a la nostra salut. 

L’objectiu inicial és trobar
temps per fer exercici físic
cada dia. Està comprovat que
les persones físicament acti-
ves viuen més anys que les
sedentàries i amb millor quali-
tat de vida. És ben cert que
els beneficis de l’exercici físic
es manifesten a nivell físic,
psicològic i social. Segons
l’OMS els  principals  benefi-
cis  fisiològics  de  l'activitat
física són els següents:
• Reducció del risc de mort
prematura.
• Reducció del risc de mort
per malaltia cardíaca.
• Reducció  del  risc  (més
del  50%)  de  desenvolupa-
ment  de  malaltia cardíaca, de
diabetis  (tipus  II),  de  càn cer
de  còlon  i  de  mal d'esquena.
• Contribució a la reduc -
ció/prevenció d'hipertensió.
• Reducció  de  l'estrès,  de
l'ansietat  i  els  sentiments  de
depressió  i solitud.
• Contribució al control del
pes.
• Contribució  al  desenvolu-
pament  i  manteniment  salu-
dable  dels ossos, músculs i
articulacions.
• Contribució a la reducció
d'osteoporosi.

Un estudi elaborat pel
Brigham and Women’s
Hospital i el National Cancer
Institute, dels EUA, ha desco-
bert a través de l'anàlisi de
650.000 persones al llarg de
deu anys, que com més exer-
cici es fa, més temps es viu,
especialment entre la pobla-
ció més gran de quaranta
anys. 

Cal que l’activitat física
sigui variada  i moltes vegades
assistida per un professional
de l’esport. Per sort, avui dia
se’ns presenta una gran oferta

La importància de fer exercici físic

i possibilitats alhora de poder
escollir una activitat física que
ens pugui despertar el nostre
interès. Sense anar més lluny,
en el nostre poble tenim una
gran quantitat de recursos per
a realitzar exercici. Començant
per l’entorn del poble, amb
quilòmetres i quilòmetres de
bosc i zones forestals on
podem realitzar des de cami-
nades, a rutes corrent o amb
bici. Per altra banda tenim
diferents clubs esportius (ten-
nis, futbol, basquet, ciclisme,
patinatge…) els quals ens
donen també la possibilitat de
poder  gaudir de l’esport. 

I finalment, el poble dispo-
sa d’un gimnàs on podem
complementar o ampliar el
nostre entrenament. Amb tots
aquests arguments, crec que
no és tant complicat de trobar
una activitat que ens pugui
engrescar.

Una de les millors coses de
l’exercici físic, és que mai fem
tard alhora de començar a
realitzar-ne. I que podem ini-
ciar-nos amb activitats tan

senzilles, com sortir a passe-
jar el nostre gos o anar a fer
les compres a peu o en bici-
cleta.

L’ésser humà està preparat
per caminar, córrer, saltar,
caçar, pujar als arbres, etc.
Perquè no intentem reduir el
risc de falta de moviment
intentant imitar aquests tipus
d’activitats quant realitzem
exercici?  Són moviments pels
quals estem dissenyats i des-
viar-nos d’aquest camí està
comprovat que pot resultar
perillós (obesitat, lesions, falta
de mobilitat en articulacions,
falta de rendiment, estrès...)
Proposo a tothom que no
compleixi amb aquests requi-
sits que posi fil a l’agulla i
comenci a buscar algun mèto-
de perquè la seva vida s’as-
sembli al màxim a la descrita
en aquest article.

Mens sana in corpore
sano...

Pau Riba i Farrés
Director del gimnàs

“Fitpauness”
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Aquest mes d’octubre l’Aula de
Música de Sant Julià de
Vilatorta va tornar a obrir les
portes i ja està en ple funciona-
ment. Des d’aquestes ratlles
voldríem agrair a totes les famí-
lies que han tornat a confiar en
l’escola per portar els seus fills
i filles a tenir una formació
musical integral i de qualitat.

Les aules associades de
l’EMVIC són un projecte nove-
dós en el nostre país i és per
això que escoles d’altres
comarques s’hi han interessat.
Permet que els alumnes no
s’hagin de desplaçar del seu
municipi, combina la formació
reglada d’Educació Musical
Elemental (llenguatge musical,
cant coral i instrument) amb la
participació de classes col·lec-
tives d’instrument a les ins -
tal·lacions de l’Atlàntida junta-
ment a altres alumnes de
l’EMVIC. El resultat és una for-
mació que prima la qualitat de
la formació musical dels alum-
nes. I és conegut i contrastat
que els nens i nenes amb for-
mació musical tenen beneficis
transversals a l’hora dels apre-

nentatges, la capacitat d’ob-
servació, d’escolta i pensa-
ment.

Per tot això els tres esta-
ments que formem l’escola
 –l’Ajuntament, els professors i
els pares– fem un esforç per
tirar endavant en moments difí-
cils i mantenir la tradició musi-
cal centenària del poble.

Com és sabut la Generalitat
va tornar a retallar la subvenció
que donava a cada alumne i
encara ara no sabem què do -
narà per a aquest curs. Aques -
ta subvenció té com objectiu
ajudar a reduir la quota de les
famílies i la part que posa
l’Ajuntament per al manteni-
ment del servei. 

Davant d’aquest escenari
l’Ajuntament va decidir que no
podia aportar més del que està
previst i es van apujar les quo-
tes a les famílies tenint en
compte que, si finalment la
Generalitat no aporta els 230
euros per nen previstos,
aquests els hauran d’assumir
els pares. Malauradament, l’es-
cola ha perdut uns trenta alum-
nes (tot i així som l’Aula asso-

ciada de L’EMVIC amb més
nombre d’alumnes) fet que ha
provocat que s’hagin de rees-
tructurar algunes hores de
classe per abaratir-ne costos.
De la mateixa manera els pro-
fessors s’han reduït el sou i
alguns han vist reduïda dràsti-
cament la jornada de treball. 

Per tot això volíem agrair als
pares i a les mares, que tenen
clar que volen una educació
musical de qualitat per als seus
fills, l’esforç econòmic que
estan fent. També l’interès que
hi estan posant els professors
de l’Aula de Música. I volíem
deixar clar que l’Ajuntament té
la voluntat ferma de continuar
donant aquest servei educatiu,
i està fent un esforç econòmic
important. Pares i mares, junta-
ment amb els professors de
l’escola, estan preparant dife-
rents activitats musicals per
mirar de subvencionar el cost
de l’escola.

Regidoria d’Educació
de l’Ajuntament de

Sant Julià de Vilatorta
AMPA de l’Escola

de Música de Sant Julià

L’Aula de Música
a ple rendiment
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La Llar d’infants Patuleia enceta el curs
un cop més. Com tots sabeu els primers
dies els dediquem al període d’adapta-
ció... un moment per aprendre a sentir
l’escola casa nostra, per trobar-nos
còmodes, per sentir-nos acollits, esti-
mats i segurs. 

L’assistència dels infants de 0 a 3
anys a la llar d’infants és el primer pas en
la seva educació més enllà de l’entorn
familiar. És aquí on el vostre fill o filla
aprendrà coses tan bàsiques per a la
seva formació com que cal aprendre a
esperar i a compartir l’atenció afectuosa
dels adults; que pot establir vincles afec-
tius amb altres adults i altres infants dife-
rents dels pares i els germans; que
aquests vincles afectius no es substituei-
xen els uns als altres, sinó que van teixint
una estructura que amplia progressiva-
ment el món de l'infant des de l’espai
familiar fins al poble.

La Llar d’infants Patuleia es configura
com un espai educatiu on les relacions
personals són un element clau per donar
valor a la convivència i a la diversitat. És
per això que el nostre projecte educatiu
es basa en un model d’alta qualitat edu-
cativa que potencia i afavoreix el desen-
volupament de les capacitats dels
infants, tot respectant-ne les singulari-
tats.

A més de complir una funció educati-
va bàsica durant aquests primers anys
de vida, la llar d’infants compleix una fun-
ció social, ja que facilita que les famílies
pugueu compatibilitzar la vida professio-
nal amb la vida familiar.

Els pares i mares sou part integrant de
la comunitat educativa, per això voldríem
destacar la importància de la vostra par-
ticipació en la dinàmica quotidiana del
centre, com també demanem la vostra
col·laboració per treballar diferents uni-
tats de programació (venir a ensenyar el
vostre ofici, explicar contes, fer titelles,
tocar instruments, cantar cançons, ense-
nyar-nos diferents habilitats...).

Per acabar, només ens resta donar-
vos la benvinguda a tots petits i grans i
desitjar-vos un bon Nadal i feliç Any Nou.

Llar d’infants Patuleia
Inici de curs
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El curs 2012-2013 ha començat a
l’escola Bellpuig amb l’alegria dels
nostres nens i famílies i amb el
compromís educatiu dels mestres
que hi treballem. El tema transver-
sal d’enguany és “els colors”. Els
colors seran el motiu principal d’al-
gunes de les nostres activitats, els
tallers de plàstica, sortides, car-
nestoltes i la festa de fi de curs.

Els nens i nenes, d’educació
infantil, fan diversos tallers que
tenen com a base l’observació
científica i l’experimentació. Un
dels tallers és el d’ombres xineses,
on els nens i nenes fan la represen-
tació d’un conte utilitzant la tècni-
ca de les ombres, posant èmfasi
en l’expressió oral i gaudint del joc
amb la llum i la foscor. En el taller
del color experimentem, manipu-
lem i treballem diverses tècniques
plàstiques tot fent ús dels colors
de l’Arc de Sant Martí. Al taller de
construccions fem volar la imagi-
nació, compartim i fem construc-
cions amb diversos materials. Al
taller de l’aire fem hipòtesis i com-
provem científicament la realitat de
l’aire a partir d’activitats vivencials.
I en el taller de l’hort aprenem a
cuidar, a plantar i a observar l’hort
de la nostra escola.

Els nens i nenes de cicle inicial
van anar a visitar el museu munici-
pal Joan Abelló de Mollet del
Vallès i la casa del pintor. Hi vam
veure una col·lecció de pintures.
Vàrem acabar la jornada amb un
taller sobre la màgia del color.

Els alumnes de tercer juntament
amb els de P-5, hem fet un recor-
regut per veure i situar en un mapa
les fonts del nostre poble, que n’hi
ha moltes i de molt boniques!  

El nens  de 5è  vàrem anar a
Savassona per observar  la natura
i conèixer la història de l’entorn de
l’ermita de Sant Feliuet. Un dia
bonic i complet en què vàrem
aprendre moltes coses de les
Guilleries.

Escola
Bellpuig
Comencem un nou curs
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Després de començar el curs
amb les piles ben carregades
l’AMPA del Bellpuig arriba plena
de novetats!
• El proppassat mes de setem-

bre vam fer l’Assemblea de
l’AMPA d’inici de curs per pre-
sentar els membres de la nova
Junta i el seu president, Marc
Bassols, i els aspectes de què
s’encarrega cadascú (Menja -
dor, Economia, Reciclatge de
llibres, Extraescolars, Activi -
tats i Festes,..). 

• Vam celebrar la festa de la
Castanyada. Com cada any
tots els nens i nenes es van
reunir al pati per rebre la cas-
tanyera, per ballar les danses
que havien après i per menjar-
se les castanyes i les mandari-
nes. Alguns pares de l’AMPA
van venir a fer de castanyers
per torrar les casta-nyes, i tot i
que era el primer any, aquests
castanyers novells ho van fer
molt bé!

• Quan surti aquest número ja
haurem fet la II Caminada
Fotogràfica que aquest any
s’ha traslladat a la tardor. (Per
fer unes fotos encara més
boniques!). Aquest any hem
visitat la remodelada font de la
Riera i hem acabat al pati de
l’escola amb un aperitiu ben
festuós.

• Hem posat a la venda el
Calendari Bellpuig 2013, on
cada mes hi surt una foto de
cada grup classe en un lloc
diferent de l’escola. 

• Recordeu que ja tenim a la
venda els talonaris de loteria,
amb el número 70332, Cada
número val 5€. Diuen que
aquest any tocarà... 

• L’AMPA us desitja una molt
bona entrada d’any i un feliç
2013. Tornarem en el següent
número per anar-vos infor-
mant de més activitats.
Recordeu-vos de mirar l’Info -
vilatorta que també us anirà
informant quan fem alguna
activitat.

AMPA Bellpuig

REV. 64_Maquetación 1  13/12/12  09:26  Página 53



Sovint a les escoles sorgeix la
pregunta “l’escola ensenya o
educa? I la resposta d’entrada
sembla fàcil “l’escola ensenya
i les famílies eduquen”. Atu -
rem-nos per un moment i ana-
litzem els dos conceptes.
ENSENYAR és comunicar a
una persona una ciència, un
art, un coneixement, una habi-
litat... i EDUCAR és formar
desenvolupant i dirigint les
facultats físiques, morals i
intel·lectuals d’una persona
per aconseguir un creixement
integral de la seva personalitat.

Analitzant en detall ambdós
conceptes, sembla complicat
poder-los separar en la nostra
tasca docent. Quantes vega-
des un mestre/professor fa de
jutge al pati en una baralla,
ensenya a comportar-se als
alumnes, tramet valors, dóna
exemple de respecte i cortesia
amb la seva actitud?

És cert que l’escola ha de
ser un bon lloc per aprendre
no només coneixements sinó
també valors. És cert que és el
context adequat per ser més
humans, saber ser, saber
estar, saber fer i sobretot con-
viure i és per això que des del
col.legi, col·laborem amb les
famílies en el procés educatiu
dels nostres alumnes per tal
de veure’ls, el dia de demà,
convertits en uns adults feli-
ços.

Enguany, l’equip docent del
Roser hem volgut dedicar,
més que mai,  una mica més
de temps a potenciar l’educa-
ció.  Entenem que la societat
està sotmesa a canvis cons-
tants, però sempre és  neces-
sari  tenir  uns principis, uns
valors i unes normes i a -
quests, de ben segur, que  mai
passaran de moda.

L’amabilitat, la humilitat, la
prudència, l’esforç, el respec -
te, la cortesia són conceptes56
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que, en un moment de “reno-
vació pedagògica”, es van
tancar en un calaix de records
i van deixar pas a una llibertat
mal entesa que ha portat a
una crisi important de valors.
Sembla que s’han perdut
algunes bones maneres i
alguns bons costums que aju-
daven a mantenir l’harmonia
entre la gent i creiem que és el
moment per recuperar aques-
tes bones maneres.

Volem recuperar i treballar
amb els alumnes aquells
valors i aspectes educatius
que entenem que són impor-

tants per ajudar-los a tenir
unes bones relacions fami-
liars, laborals i socials. També
volem reforçar i inculcar que
unes bones pautes d’educa-
ció demostren sempre una
bona preparació i que  “les
formes” segueixen estant de
moda en les relacions perso-
nals i professionals. Per altra
banda, són el detonant de la
qualitat humana de cada indi-
vidu, un aspecte que, de ben
segur,  prepararà els nostres
nois i noies  com a persones i
els obrirà moltes portes de
cara al futur.

Col·legi el Roser
L’educació a l’escola
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Donant protagonisme
als avis: la festa de les
àvies i els avis
El dia 5 d’octubre passat vam
celebrar la festivitat de la Mare
de Déu del Roser així com la
festa dels avis i àvies dels
nos tres alumnes. Al matí và -
rem fer una ofrena floral a la
Mare de Déu i després vam
gaudir d’una suculenta xoco-
lata desfeta al pati central del
col·legi.

A la tarda, vàrem homenat-
jar una figura que està molt
present actualment a la infàn-
cia, els avis i les àvies. En mol-
tes ocasions són ells  els inter-
locutors entre l'escola i els
pares, són els que sense
demanar res a canvi sempre
estan disposats a assumir
més responsabilitats que les
pròpies del seu rol.

Quantes vegades un nen o
nena, a l’escola, ha comentat
“La iaia em diu que sóc una
princesa”, “El meu avi  m'esti-
ma fins al cel”, ”la iaia diu que
sóc el més maco del món “... i
quantes vegades hem sentit a
dir als nens: “la meva àvia fa
els millors macarrons del
món”, “el meu avi m’explica
uns contes que m’agraden
molt”, “m’estimo moltíssim el
meu avi perquè em fa jugar”…
Totes aquestes frases ens
diuen molt de l'afectivitat que
senten els avis i les àvies cap
als seus néts i nétes i no dub-
tem que porten implícita una
bona càrrega emocional tant
per part d’uns com dels altres.
Hi ha molta innocència i
espontaneïtat per part dels
infants a l'hora de fer un
comentari sobre els seus avis.
Els interessos i les necessitats
bàsiques dels infants són l'a-
fectivitat que es tradueix en
joc, alimentació i atenció i són
els avis i àvies qui els satisfan
aquestes necessitats bàsi -
ques. 

Enguany vam tenir el goig
de comptar amb la presència 57
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de gairebé 250 avis i va ser
una festa carregada d’emo-
cions. Amb molta atenció van
escoltar un ampli repertori de
cançons interpretades pels
seus néts, des de P3 a 4t
d’ESO, a la Capella del Col -
legi.

Posteriorment al concert,
el Patronat va obsequiar a
“l’àvia i l’avi de més edat” i a
“l’àvia i l’avi més jove” (d’a-
cord amb les dates comunica-
des a l’escola en les butlletes
d’inscripció). El senyor Pere
Corbalan  nascut al 1927 i (avi
de l’Helena de P4) i la senyora
M. Teresa Contreras, (àvia de
l’Aaron de 6è d’EP), nascuda
l’any 1925, van ser els de més
edat i se’ls va obsequiar amb
un fulard i un bastó de pas-
seig. De la mateixa manera, no
vam volem treure mèrit als
avis més joves, la senyora
Pilar Marrupe (àvia de la
Clàudia de P3), nascuda l’any
1960 i el senyor Joan Vilaró
(avi d’en Martí de 1r d’EP i la
Xènia de  P3), nascut l’any
1956, que també van rebre un
fulard i un bastó de passeig. 

Com a cloenda, tots ple-
gats van gaudir d’un berenar
de germanor al pati de vidre
servit pels alumnes de 4t
d’ESO.

Per molts anys les àvies i
els avis puguin venir a cele-
brar-ho i tant de bo l’any
vinent puguem ser-hi tots
altra vegada!
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Agenda d’hivern
• Dia 15 de desembre: Taller de postres de Nadal 
• Dia 16 de desembre:

20è Concert de Nadal de l’Agrupació Sardanista
• Dies 22, 23, 29 i 30 de desembre:
Exposició: “I Mostra fotogràfica de Tardor”, 
a l’Aula de Cultura

• Dia 24 de desembre: Missa del gall
• Dia 26 de desembre: Tupibingo al Saló Catalunya
• Dies 27, 28 i 29 de desembre: VII Saló de Nadal 
• Dia 29 de desembre:
Recollida de cartes al campament Reial
situat a la zona verda del pavelló

• Dia 30 de desembre: Concert de Nadal
de la Coral Cants i Rialles, al Saló Catalunya

• Dia 1 de gener: I edició de Nadal en Vers,
a la capella del col·legi el Roser

• Dia 4 de gener: Circ amb Panettone Brothers,
al Saló Catalunya

• Dia 5 de gener: Cavalcada de Reis
• Dia 13 de gener:
Celebració de Sant Julià -patró de la parròquia

• Dia 7 de febrer: Dijous Llarder
• Dia 9 de febrer: Carnestoltes
• Dia 13 de febrer: Dimecres de cendra: 
Enterrament de la sardina

• Dies 23 i 24 de febrer:
Exposició “En temps dels nostres avis”

• Dia 3 de març: Audició de sardanes d’hivern
• Dia 10 de març: Audició de sardanes d’hivern

Diumenge 13 de gener de 2013

• A les 12 del migdia, a l’església parroquial: 
OFICI SOLEMNE amb el cant de la missa en llatí
del compositor Ramon Victori
• A les 5 de la tarda, al pavelló: 
AUDICIÓ DE SARDANES
• Aula de cultura
EXPOSICIÓ: CISTELLS I CISTELLERS
Horari: Dissabte de 5 a 8 de la tarda
Diumenge de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda

Celebració
de Sant Julià
patró de la parròquia

Tardes de Cinema
Cicle de cinema infantil i familiar

Diumenges 3, 10, 17 i 24 de febrer de 2013
El preu de l’entrada és de 4€ per sessió
Les sessions començaran a  2/4 de 6 de la tarda.
Les pel·lícules s’anunciaran oportunament
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i tota la informació de l’Ajuntament

Entrevista a Pura Pérez, jutgessa de pau

Pere Grau, l’últim pastor

Es convoca l’exposició “Cistells i cistellers”

Sant Julià es declara territori català lliure

Nous itineraris culturals:
 la Ruta modernista, historicista i noucentista
 i la Ruta dels rellotges de sol

Gran èxit de la Setmana de la Ciència

Tots els actes de Nadal i Reis




