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Data de tancament del proper número

El termini per lliurar el material per a publicar en
la propera edició de la revista VILATORTA
corresponent a l'edició de Nadal - núm. 55 - s'a-
caba el dia 23 d’octubre.

Contingut

1. Portada

3. Sumari 

5. Poble

15. Entreteniments 

16. 1a Fira de la ceràmica “El Tupí”  

18. Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

21. Meteorologia

23. Escola Municipal de Música

25.Programa d’actes de la Festa Major

29. Agrupació Sardanista

30. Esplai Municipal Serrallonga

33. Llar d'Infants Patuleia

36. CEIP Bellpuig  

43. AMPA CEIP Bellpuig

44. APA i Col·legi del Roser

47. Esports

49. Club Esportiu Vilatorta

Han col·laborat
en aquest número:

Associació Familiar de Sant Julià de Vilatorta,

Concepció Tort, Francesc Orenes, Fusterpuig,

Club ciclista Calma, Punt Jove Tortí, Casal

d'Avis, Emili Salgado, Esplai Municipal

Serrallonga, Escola Municipal de Música,

Agrupació Sardanista, Jaume Miravet, Associa-

ció de veïns de Vilalleons, Llar d'infants muni-

cipal Patuleia, AMPA i CEIP Bellpuig, APA i

Col·legi del Roser, Club Esportiu Vilatorta,

Oriol Tafanell, Roser Godayol, Lluís Solanas,

les cases comercials i particulars anunciants.

arribem a cada casaVVilatortailatorta
ANUNCIA’T A
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Administració núm. 4

Menú diari

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

Sant Julià de Vilatorta

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
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Poble

El passat 17 de maig es va fer la
XXVI Caminada Popular de les
Guilleries, que va comptar amb
la participació de 725 camina-
dors de totes les edats. Com és
habitual els participants podien
sortir entre les 7 i les 9 del matí
del parc de les Set Fonts on hi
havia les taules d'inscripció. El
recorregut passava pel Serrat de
les Alzines, pel Coll de Portell,
pel Coll de Romagats, per
Torrents del Prat, per la Vall i
per la Font de la Riera  i l'arri-
bada al parc de les Set Fonts. Hi
havia cinc punts de control on
els participants es van poder avi-
tuallar de iogurts, batuts, gale-
tes, taronges, aigua, a més de
l'esmorzar a base d'entrepans de

botifarra o cansalada. Va fer bon
temps i tots els participants van
ser obsequiats amb la tercera
peça de la nova col·lecció de sal-
seres. Entre tots els participants

26a Caminada Popular de les Guilleries

es va fer un sorteig de diversos
objectes i regals de promoció
cedits per diverses empreses
col·laboradores.

Festes de Vilalleons
Dijous 30 de juliol

• A 2/4 d'11 de la nit:
MONGETADA POPULAR amb l'actuació
de XEVI FONT monologuista.

Festa Major
Divendres 14 d'agost

• A les 10 de la nit: CINEMA

Dissabte 15 d'agost

• A les 11 del matí: MISSA
• A les 6 de la tarda: SARDANES amb la

JOVENÍVOLA D'AGRAMUNT
• A les 8 del vespre:

CANTADA D'HAVANERES
amb MESTRE D’AIXA

Diumenge 16 d'agost

• A les 9 del matí: TORNEIG DE BOTXES
• A les 7 de la tarda: ACTE D’INAU-

GURACIÓ DE LA RESTAURACIÓ DE
L’ANTIC SAFAREIG PÚBLIC. Actuació
Teatral a càrrec del grup “LA GRALLA”
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Viatge a Cantàbria

Els dies 29, 30, 31 de maig i 1 i 2 de juny, hem
fet el viatge de primavera a una de les comunitats
més verdes i boniques: CANTÀBRIA

Vàrem visitar:
- Santander: la catedral i el centre de la ciutat,

així com el far i el monument als caiguts per
ambdues bandes, la Península de la Magdalena
i “El Sardinero”.

- El Parc de “Cabarceno”: és una de les mera-
velles del país, amb una extensió de 7.000
hectàrees. Amb un paisatge molt especial,
doncs hi havia hagut unes mines de ferro, i ja
sense extraccions del mateix, s'ha aprofitat per
a muntar un parc natural d'animals en règim
de semi llibertat, i uns jardins amb tota classe
d'arbres.

- Comillas i Santillana del Mar: dues pobla-
cions amb carrers i edificis singulars, entre els
quals hi ha “El Capricho” de Gaudí, a
Comillas, i “La Colegiata” a Santillana.

- Santoña i Laredo: dues poblacions de pesca-
dors amb uns passejos preciosos, que les hem
visitat amb barca fins a Colindres, on a la

mateixa barca vàrem gaudir d'un aperitiu de
productes del mar (bonítol del nord, anxoves i
sardines).

- Pics d'Europa i San Vicente de la
Barquera:difícilment trobarem un dia tan bo
per pujar fins a Fuentedé i prendre la cistella
fins al cim dels pics, una meravella de la natu-
ralesa. De baixada varem visitar el santuari de
“Santo Toribio” i la població de Potes, on
vàrem comprar xoriços, formatges, etc. A la
tarda, després d'un bon àpat, vàrem visitar San
Vicente de la Barquera, per lliure; uns van aga-
far la ruta de la ciutat antiga i d'altres van pas-
sejar per la badia.

L'estància de tots els dies va ser a l'Hotel Suances
en una població turística de primer ordre, per la
quantitat d'hotels i hostals que hi ha.

A l'anada vàrem parar per dinar a Alfaro, una
població de La Rioja, i a la tornada a Alfajarín, de
Saragossa. Tant en un cas com l'altre, el dinar va
ser molt bo.

Els socis del Casal tenen a la seva disposició, a
partir del 15 de juny, un DVD per veure'l a casa
i tornar-lo, així com un àlbum de fotos per dema-
nar les que els agradin.

Poble

6
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Poble
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Casal d’avis

Diada del Soci
Amb motiu de la celebració de la 1a Fira “El Tupí”,
i de la no disponibilitat de l’Aula de Cultura, per
obres a l’Ajuntament, la data de la Diada del Soci es
va haver de canviar del dia 24 de maig, que era la
prevista, al dia10 de maig.

Alguns socis ja havien planificat alguna altra acti-
vitat, tenint en compte les dates previstes inicial-
ment i no van poder assistir a la festa.

Així i tot, es van reunir a la festa, en el Saló
Catalunya, 102 persones.

Com de costum es va fer l’homenatge als dos
Socis de més edat que, fins el moment, no l’havien
rebut: la Josepa Rifà i Vilalta i en Francesc Sala i
Blancafort.

Així mateix, es van lliurar 9 diplomes als Socis
que durant aquest any compleixen els 80.

La Festa va començar a les 12 hores amb la Missa
solemne que Mossèn Jaume va oferir als homenat-
jats i a les persones que ens han deixat durant aquest
any.

Cap a les 13,30 hores es va servir el dinar:
entrants, fideuà i carn rostida, acompanyats de

refrescos, aigua, vi i cava, i gelat de postres.
El grup Duet Partitura ens va amenitzar la tarda

amb un concert i, com l’any passat, vam gaudir de
bona música i una veu meravellosa, amb cançons de
la nostra terra i també música clàssica. Al final, i
amb molt bona voluntat, un grup del Casal junt
amb aquests músics van cantar l’Himne dels
Jubilats, Els Segadors, l’Hora dels Adéus i, com no
podia ser d’altra manera, el Som Vilatortins.

Durant l’acte es va sortejar un viatge a la
Cerdenya francesa i Setcases, per a dues persones.

Ens van honrar amb la seva presència el senyor
Alcalde i senyora, així com també el rector Mossèn
Jaume.

Volem agrair la col.laboració que en tot moment
hem rebut de l’Ajuntament, i de les persones de la
brigada i oficines del mateix.

Conferències
Durant el mes de maig, amb la col.laboració de
l’Ajuntament, hem celebrat dues conferències sobre
temes d’importància com “Menjar bé” i “Ús i abús
dels medicaments”, amb una assistència de 35/40
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Poble

persones, que els va interessar molt. Volem agrair la
col.laboració d’en Jaume Miravet qui, com sempre,
ens va donar un cop de mà perquè no ens fallés el
tema de les tècniques audiovisuals.

Hem celebrat
Com cada any, hem celebrat la festa de la revetlla
de Sant Joan el dia 23 de juny, igual que l’any pas-
sat va ser molt divertida, amb un bon sopar i ball
fins a les tantes de la nit.

Com cada any, es va donar la benvinguda de la
Flama del Canigó a la carretera de Sant Marc per
dur la Flama a Vilalleons i seguidament a Sant

La Flama del Canigó
Julià per poder encendre les fogueres de Sant
Joan.

Quan surti aquesta revista ja
hauran passat per TV3 (la nos-
tra), el programa del Bocamoll,
presentat per l'Espartac Peran,
on un parell de vilatortins hi
han participat.

Pels qui no us ha estat possi-
ble veure'l i pels qui sí que l'heu
vist, vull donar les gràcies a la
Núria Güell (la filla de la Fina
de la Crossandra) i a en Pol
Soler (fill del pintor i president
del Vilatorta Teatre, Joan Soler
Riera), pel bon paper fet al
Bocamoll. Tan bon paper que
van guanyar, deixant el poble de
Sant Julià de Vilatorta en molt
bon lloc. I ho faig perquè el
Bocamoll és un programa de
caràcter cultural i, com a regi-
dor de cultura, m'agrada i apre-

Vilatortins al Bocamoll de TV3
cio especialment que hi hagi
joves amb inquietuds culturals
com vosaltres.

Si no vaig errat, heu guanyat
un viatge a una capital europea
i, un de vosaltres, va dir que
volia anar a Londres, mentre
que l'altre encara no ho tenia
clar (tot i que un ocellet m'ha
dit que sembla ser que podria
anar a Roma - Città Eterna); en
qualsevol cas, aneu on aneu,
que tingueu bon viatge, que
gaudiu de l'experiència i que
penseu que, si més no, jo us
envejaré (sanament, és clar)
doncs viatjar és un plaer únic al
món i, com a regidor de turisme
que també sóc, ho valoro espe-
cialment.

I permeteu-me fer un joc

Data de tancament
del proper número

El termini per lliurar el material per a publicar en la propera edició
de la revista VILATORTA corresponent a l’edició de Nadal 2009, núm. 55,

s’acaba el dia 23 d’octubre. Les col·laboracions les podeu enviar
per correu electrònic a l’adreça gilabertme@diba.cat o les podeu

fer arribar a les oficines de l’Ajuntament.

amb aquestes destinacions:
mentre els castellans diuen allò
de “donde fueres, haz lo que
vieres”, els anglesos (Londres)
ho diuen de forma diferent i
que ve de l'època en que els
romans dominaven la
Britannia: “if in Rome, do what
the Romans” (si ets a Roma, fes
com fan els romans). Ja ho
veieu, tot i que heu triat llocs
diferents, hi ha una connexió
entre ells dos i que, a través
d'una dita popular anglesa, ha
quedat pels segles dels segles.

Moltes felicitats.

Oriol Tafanell
Regidor de Cultura i Turisme
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Poble

Conscients de la importància i el que suposa el
nou POUM (Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal) per a Vilalleons, l'Associació de
Veïns de Vilalleons va organitzar una sessió
informativa per explicar i posteriorment avaluar
l'esmentat pla. 

El Pla, aprovat inicialment pel Ple de
l'Ajuntament per sis vots a favor i cinc en con-
tra, el 3 de setembre de 2008, distava, i molt, de
les directrius explicades pels tècnics redactors al
Saló Catalunya en el seu moment. Pel que fa al
creixement de Vilalleons, de “tres o quatre cases”
comentades aleshores, es passava inexplicable-
ment a 24 habitatges en el Pla aprovat inicial-
ment. Aquesta proliferació de totxanes -enco-
berta fins aquest moment- va fer reaccionar a
força habitants del terme de Vilalleons. Les nos-

POUM i Vilalleons
tres al·legacions reflectien bàsicament tres aspec-
tes prou argumentats i justificats:

1. L'increment en un 300% d'habitants és abu-
siu
2. La tipologia d'habitatge petit a Vilalleons ja
està esgotat. Sabeu que a Vilalleons hi ha pisos
de 35m2?
3. On s'és vist planificar uns pisos just davant
del mirador? Si això tira endavant el mirador
deixa de ser mirador.

A les al·legacions hi acompanyaven prop de
500 signatures que esperem que es tinguin en
consideració. Encara que el sentit comú no està
de moda, esperem que triomfi.

Associació Familiar de 
Sant Julià de Vilatorta

El passat dia 7 de juny es va
celebrar la XIV Edició de
l'Homenatge a la Vellesa, dedi-
cada a les persones del municipi
que hagin complert els 80 anys.
La festa va ser organitzada per
l'Aula de Cultura, mitjançant

Homenatge a la Vellesa

Cants i Rialles a la Parròquia,  i
després un dinar de germanor al
Saló Catalunya amb una sobre-
taula amenitzada per l'actuació
musical del Cafè  Trio i el repar-
timent d'obsequis de record de
la diada.

l'Ajuntament i la Caixa de
Manlleu. Els actes programats
van començar amb la recepció i
benvinguda als avis i acompan-
yants a la plaça Catalunya.  

Seguidament va tenir lloc
una missa cantada per la Coral
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Poble

El dia 5 de juliol es va iniciar a Sant Julià de
Vilatorta la recollida selectiva de matèria orgà-
nica. És a dir que a partir d'ara trobareu un nou
contenidor marró al carrer on hi heu de llençar
les restes de menjar.

L'Ajuntament ha dut a terme la campanya
d'informació sobre la recollida de la matèria
orgànica consistent en:
- Trametre un díptic informatiu a totes les

famílies.
- Fer una xerrada informativa el divendres 3 de

juliol on també es va fer entrega del kit
d'orgànica (cubell i bosses compostables). 

- Celebració de  la Festa de l'Orgànica, amb la
col.laboració del Consell Comarcal d'Osona
que va cedir la deixalleria mòbil i de la
Diputació de Barcelona amb la cessió de l'ex-
posició ORGÀNICA.

- Realització del “porta a porta” per tal que tots
els habitatges disposin del kit d'orgànica.
Així mateix s'ha donat un tractament especial

Recicla l'orgànica

als grans productors de matèria orgànica, com
ara restaurants, bars... 

I queda pendent la realització d'unes activi-
tats específiques per als escolars de primària que
es duran a terme el mes de setembre a les dues
escoles del poble.

Per què implantem la recollida de matèria
orgànica?

Les restes orgàniques representen pràctica-
ment la meitat dels residus que generem diària-
ment.

Recollint aquests residus podem reduir a la
meitat els residus destinats a l'abocador i allar-
gar la vida d'aquesta instal·lació, evitant fer-ne
ampliacions.

A més, la matèria orgànica és molt fàcil de
reciclar. De fet, fins fa poc, a la majoria de llars
hi havia un femer on es recuperaven aquestes
restes.
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Com hem de separar les restes orgàniques
a casa nostra?

Les restes orgàniques són bàsicament restes
de menjar:

• Restes de fruita i verdura
• Restes de carn i peix
• Restes de pa sec i menjar cuinat
• Closques d'ou, de marisc i de fruita seca
Però també és orgànica, i per tant ho podem

llençar al contenidor marró:
• Tovallons de paper
• Marro de cafè i restes d'infusions
• Taps de suro, llumins i serradures
• Restes de plantes
Perquè pugueu separar tots aquests residus

disposeu d'un cubell marró per la cuina de 10
litres i un paquet de bosses compostables.

El cubell marró és airejat, de manera que per-

met la circulació de l'aire, la qual cosa evita les
males olors i la presència de sucs al fons del
cubell.

Les bosses compostables estan fabricades amb
midó de blat de moro, de manera que es poden
compostar juntament amb les restes orgàniques.
Aquest tipus de bosses, a diferència de les bosses
de plàstic són transpirables, així també ajuden a
reduir les males olors i la presència de sucs.

On hem de llençar les restes orgàniques?
Les hem de llençar al contenidor marró que

trobaràs al carrer, al costat de la resta de conte-
nidors de recollida selectiva, dins la bossa com-
postable.

Què en fem de les restes orgàniques?
Les restes orgàniques que recollim del conte-

nidor marró les portem a la planta de compos-
tatge, les barregem amb restes de poda i jardine-
ria i en fem compost, un adob útil per l'agricul-
tura i la jardineria.

Comptem amb la teva col.laboració!
Reciclem! És un bé per a tots.
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Benvolguts/des lectors/es,
Com molts de vosaltres sabeu, els passats dies

30 i 31 de maig es va celebrar a les instal.lacions
de Les Comes la gran final del Raid dels
Ausetans 2009. Com a grups finalistes represen-
tants del poble de Sant Julià hi havia els
Tupinots i les Subordinades. Els primers repre-
sentant els grups dels grans, de 18 a 30 anys i les
segones els petits, de 13 a 17 anys. Tant els
grups del nostre poble com tots els altres varen
fer una excel.lent final i s'ho varen passar molt
bé. Tant, que alguns d'ells ja volen repetir Raid
l'any que ve i tot! Això ens confirma que l'expe-
riència ha estat molt positiva i que el Raid dels
Ausetans és un projecte innovador, on es treba-
llen molts valors com el treball en equip, la
cohesió de grup i/o la solidaritat a partir dels
esports d'aventura i jocs creatius i ens ensenya
un oci alternatiu pels i les joves de la nostra
comarca on, a més de passar-ho bé també apre-
nen. 

La clausura del Raid d'enguany va tenir lloc
el passat dimecres 3 de juny al Consell
Comarcal, on hi varen participar tots els equips

Punt Jove Tortí
finalistes, les tècniques de juventut dels munici-
pis, alcaldes, regidors, representants d'Anigami i
del CCO, entre d'altres. Es va fer l'entrega dels
premis als equips guanyadors del Raid amb un
viatge en una destinació europea pels grans i
una sortida a Port Aventura pels petits. També
cal mencionar que es va endur el calificatiu de
poble més solidari Sant Bartomeu del Grau. 

Des del Punt Jove Tortí us volem donar les
gràcies a tots i totes les participants del Raid, als
demés pobles, al CCO i a Anigami per aquest
Raid i esperem que ho puguem seguir disfrutant
tots i totes plegats molts anys més.

Finalment, també us volem recordar que
aquest estiu el Punt Jove segueix obrint les seves
portes cada dia a les tardes i els dimarts al matí,
com fins ara. I dos dissabtes al mes per a la
tarda, on podreu gaudir de jocs de taula, ordi-
nadors, connexió a internet, la sala de la wii, i
altres activitats de les quals us anirem informant
des del Punt Jove en el seu moment.

Gràcies a tots/es!!!!
Punt Jove Tortí

La tretzena edició del cicle Estiu Set Fonts compta amb una programació de 5 actuacions en viu
i en directe per amenitzar les nits dels divendres dels mesos de juliol i agost. Per l'escenari del parc
de les Set Fonts desfilaran els següents grups:

Dia 10 de juliol: LAUDS’ARS. Música d’Orquestra

Dia 17 de juliol: SERGI VICENTE DUET. Guitarra i veu  

Dia 31 de juliol: TINGLA-2. Músia Catalana a ritme de rock

Dia 7 d'agost: COMPANYIA II MUNDO DI TOTO.
Música pel.lícules amb il.lustracions

Dia 14 d'agost: NOU CINEMATÒGRAF NAPOLEÓ.
Cinema mut a ritme de Jazz.

Totes les actuacions començaran a les 10 de la nit i l'entrada és gratuïta.

Estiu Set Fonts
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Poble - Opinió

Celebració 40 anys!
Comunicat als vilatortins i vilatortines que van néixer l’any 1969. El mes de setembre cele-

brarem un sopar per commemorar fita tan gran.Apunteu-vos-hi trucant als telèfons següents:
Núria (669 286 836), Santi (620 775 237), Roser (938 122 141).

La panera de l'Associació de Veïns de
Vilalleons cap al Bruguer

Aquests any, l'Associació de
Veïns de Vilalleons va rifar
una magnífica panera per
Nadal, entre els seus asso-
ciats. Aquests són detalls
que no costa massa i solen
ser benvinguts pels afortu-
nats; en aquests cas, els de
la casa del Bruguer. Qui
dubta que menjant torrons
o neules i bevent traguin-
yols de vi o cava, és una
bona manera d'acabar l'any
i començar el nou?
Felicitats!

Associació de Veïns
de Vilalleons

La revista Vilatorta posa
l'espai Poble a disposició
de tothom qui vulgui  

Només cal que els textos que es vulguin posar, siguin respectuosos i que la
informació continguda sigui veraç. Atesa la limitació de l'espai, cal que tots els
articles siguin d'una extensió inferior a 15 línies mecanografiades a doble espai
en full A-4, i s'han d'enviar amb una referència de l'interessat on consti el nom,
cognoms i població. Es publicaran tots els treballs rebuts dos mesos abans de la
publicació de la revista -edicions anuals: Pasqua, Festa Major i Nadal. Podeu
trametre-ho a: revista Vilatorta, plaça del Marquès de la Quadra, núm.1 o bé a
l’adreça electrònica: gilabertme@diba.cat 

Dies 7, 8, 9, 13, 14, 15 i 16 de dilluns a dijous
• De les 9 a les 11 del vespre, a la plaça de Catalunya

FRESCAJOCS, a càrrec dels barris
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ASSESSORAMENT EMPRESARIAL:

Fiscal - Comptable - Laboral - Assegurances

ASSESSORAMENT PARTICULAR:

Atur - Jubilacions - Invalidesa - Estrangeria

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

nstal.lacions Rosell S.L.

C/. Núria, 23
Telf.   93 888 78 95

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

14

estètica i massatges
Lídia

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

NOVETAT:
Fem cremes personalitzades

amb flors de Bach.
- Anticel.lulítiques - Reafirmants
- Antiarrugues - … i també per
combatre èczemes, al.lèrgies…

BONA FESTA MAJOR!
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Entreteniments

Concurs “D’on és aquesta foto?”
Aquest detall es troba a la façana d’una de

les cases del nostre municipi.
Si sabeu el lloc podeu GUANYAR UNA

PLATA DE PASTES. 
Podeu deixar la resposta a les oficines de

l'Ajuntament, fins les 3 del migdia del dijous
dia 23 de juliol. Si no voleu retallar la revista
podeu fer-ne una fotocòpia o apuntar les
dades en un full a part.

Entre tots els encertants es sortejarà
una plata de pastes per gentilesa de la
Pastisseria Crossandra. 

El sorteig es farà el divendres dia 24 de
juliol a les 2 del migdia, a les oficines de
l'Ajuntament.

DE

Elements
Meteorològics.

2a part

Butlleta per a participar al concurs 

Resposta: 
El detall pertany a ............…...………………......………………………………………….....................................……...................................................Núm. ..........................

Dades del concursant:

Nom i cognoms .............................................................................................................................................................................................................................. Edat .............. 

Adreça .......................................................................................................................................................................................................................... Telèfon ............................................

Per Concep Tort

tro corrents marines

cicló precipitacions

tifó temperatura

vents humitat

temporal cel rogent

plugim radiació 

vendaval pedregada

Tripa 53 copia  10/7/09  15:42  Página 13



16

1a Fira de la Ceràmica “El Tupí”

Crònica breu de la 1a Fira
de la ceràmica “El Tupí”

Els proppassats dies 23 i 24 de maig de 2009, se
celebrà a Sant Julià la primera edició de la Fira
de la Ceràmica “El Tupí”. El projecte, que s'ha-
via començat a preparar just abans de la mort
d'en Joan Capdevila, tingué el caràcter de
Memorial d'aquest darrer terrissaire de la vila.
Vagin per endavant les nostres paraules d'agraï-
ment per a l'amic Joan qui, terrisser de vocació,
resistí tota mena d'embats per mantenir viu l'o-
fici que va rebre dels seus avantpassats.
Dissortadament, ell tanca una pàgina de la
història del nostre poble alhora que n'obre una
altra de festiva amb la celebració de la 1ª Fira de
la Ceràmica.

Exemplarment organitzada
per la regidoria de Turisme,
Cultura, Joventut i
Comunicació del nostre
Ajuntament amb l'assessora-
ment de l'Associació de
Ceramistes de Catalunya i el
Departament d'Artesania de la
Generalitat de Catalunya i amb
el suport logístic de “Camp
Base Organization, S.L.”, la
Fira constà de 23 parades amb
20 expositors artesanals del
món de la ceràmica, tres dels
quals eren terrissers de Quart,
La Bisbal i Breda, a més de

quatre parades comercials del
poble i un punt d'informació.
Al gruix d'aquest conjunt cal
afegir, encara, un taller de
demostració de terrissa amb
torn a càrrec del francès Jean-
Christophe Eudes i un altre
espai -taller de terrissa en actiu
per tots els que hi volguessin
participar.

Tot un programa d'activi-
tats s'afegí al que constituí la
base de la Fira enriquint consi-
derablement el seu contingut.
Ens referim a la Mostra de
ceràmica i terrissa, al Saló

Catalunya, de les peces seleccionades, fruit del
primer concurs “Memorial Joan Capdevila”,
amb la participació de 30 concursants. El pri-
mer premi de terrissa fou per a Josep Mestres, de
Quart, amb l'obra “Greixonera”. El primer
premi de ceràmica fou per Rafaela Pareja, de
Vilanesa (València) per l'obra “Cala 2”. El segon
premi, fou per a Marc Marcet, de Sant Quirze
del Vallès, per “Multitud ignorant”. Hi hagué
també un accèssit per a Ramon Font, de Llers,
pel “Sedàs per la doble moral” i mencions hono-
rífiques per a Samuel Bayarri, Josep M. Mariscal
i Lluís Heras.

Cal destacar, també, un altre aspecte impor-

XavierPona

Xavier Pona
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tant que contribuí a enriquir i personalitzar la
Fira des del vessant cultural. En efecte, un con-
junt de quatre conferències il·lustrades amb
imatges li conferí un segell monogràfic propi i
particular ben interessant. L'organització i pre-
sentació de les conferències va anar a càrrec de
la professora de l'Escola d'Art i de Disseny
Superior de Vic i ceramista Rosa García-M
Marchant. El promig d'assistència a cadascuna
oscil·là entre 30 i 40 persones.

La primera conferència, titulada “Recorregut
històric de la ceràmica espanyola des de la
Prehistòria fins l'època medieval. Funció i ús”,
molt ben documentada, fou didàcticament pre-
sentada per Anna Gutiérrez, arqueòloga i inves-
tigadora de l'Institut Català d'Arqueologia
Clàssica ubicat a Tarragona. La segona con-
ferència, “La ceràmica en el món artístic con-
temporani”, a càrrec de la professora Carme
Collell, Ceramista i Historiadora de l'art i la
ceràmica i professora de l'Escola d'Art i de
Disseny Superior de Vic, oferí una visió en pers-
pectiva dels principals artistes catalans i estran-
gers cultivadors d'aquest art i es completà amb
la participació en taula rodona dels ceramistes
Jordi Marcet i Rosa Vila d'Abadal. La tercera
conferència, “De la Galena al Feldespat”, a
càrrec del ceramista i professor de l'Escola d'Art
i de Disseny Superior de Vic, Pep Madrenes, fou
un detallat estudi tècnic aplicat a les principals
manifestacions ceràmiques del segle XX. En la
quarta i darrera conferència, “El tupí dins la
terrissa de Sant Julià de Vilatorta”, a càrrec

d'Oriol Calvo, director del
Museu del Càntir
d'Argentona, es presentà un
específic i entretingut estudi
sobre el tupí, aquest atuell
de terrissa que ha donat
nom a la Fira i del qual es té
constància a Vic des del
1490. 

A les sis de la tarda del
diumenge 24 de maig, al
Saló Catalunya, se celebrà
un entranyable acte d'ho-
menatge a Joan Capdevila
amb una gran assistència de
públic.  La ceramista de
Sant Julià de Vilatorta,

Isabel Ylla-Català glossà la figura de l'homenat-
jat i, acte seguit, es passà un curtmetratge sobre
l'ofici de terrisser amb la veu i la imatge de Joan
Capdevila com a protagonista. En acabar, es
clausurà la Fira fins l'any vinent.

Tanquem aquesta crònica sobre la Fira amb
un balanç ben positiu tant pel que fa a l'orga-
nització i participació -es calcula que hi van
assistir pels volts de 5000 persones- així com per
la valoració de la Fira feta pels mateixos exposi-
tors. Altres valors que destaquem són la dignitat
de presentació de la Fira, selecta i mesurada,
com feta a mida del nostre poble. També la cura
amb què es dissenyà l'original logo, el programa
de mà i les pancartes publicitàries a càrrec de
Goma: Art & Design, de Vic, gràcies a les mans
d'Irene Matarrodona i Dolors Vergés.

Ja ens podem anar preparant per a la segona
edició de la Fira de l'any vinent. Idees no en fal-
ten i els organitzadors ja han començat a pen-
sar-hi. Entre d'altres, es vol recuperar peces
antigues de terrissa i ceràmica per a una prope-
ra exposició. Ben segur que, rescatant la terrissa,
rescatarem una part important de la història del
nostre poble.

Des d'aquestes pàgines, el nostre agraïment a
totes les persones i institucions que han fet pos-
sible aquesta primera edició de la Fira de la
Ceràmica “El Tupí”.

Francesc Orenes
encarregat de l'Arxiu Històric Municipal

Xavier Pona

1a Fira de la Ceràmica “El Tupí”
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Itineraris
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Itineraris

Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
15- SANT PERE DE CASSERRES

3:08-12,53 km-440m Torrent de l’Infern

3:22-13,44 km-566m Ctra. de Casserres: seguim els
indicadors per anar, a peu, al monestir de Sant Pere de
Casserres (menys d’1km). Tornarem pel mateix camí fins
al Parador de Sau.

3:44-14,91 km-560m Parador de Sau: prenem la carre-
tera asfaltada durant 650 metres fins al trencall de la
Casa Nova del Raurell.

4:28-17,84 km-640m Trencant de Sta. Margarida
d’Ardola: Seguim recta amunt per la pista principal.

4:36-18,40 km-741m Trencant del Roc del Migdia.

4:43-18,86 km-766m Trencant del Puig del Far

4:51-19,39 km-761m Corriol: Trobem les marques del
Gr, les seguim a l’esquerra pel corriol de baixada.

5:28-21,86 km-550m PK 11,5 de la ctra. de Vilanova
al Pantà de Sau: la creuem i enfilem amunt, després de
saltar un petit curs d’aigua, fins arribar a un carrer asfal-
tat del poble.

5:31-22,04 km-570m Vilanova de Sau: entrem al poble
pel Passeig de Jacint Verdaguer, per la Plaça d’en
Serrallonga fins a la zona esportiva. Aquí continuarem
per la pista sense asfaltar de la dreta. 

5:53-23,53 km-630m PK 9,8 de la ctra. de
Folgueroles a Vilanova de Sau: creuem la carretera i
seguim per la pista de davant, de pujada.  

6:23-25,56 km-725m La mina: creuem la carretera i
agafem un estret sender, a la dreta, que està mig cobert
pels arbres. 700m més endavant desemboquem a una
pista forestal que seguirem a l’esquerra. 

6:38-26,54 km-760m Collsameda: deixem el Gr 2 per
anar a la dreta.

7:02-28,12 km- 640m Gorg de Llitons

7:27 - 29,82 km - 612 m, Mas d’en Coll: després de la
casa deixem la ruta dels Ibers i seguim a la dreta.

7:37- 30,47 km- 603 m L’Arumí: passem pel mig de la
casa, deixem la pista bona i seguim a l’esquerra per una
pista que voreja un camp. Quan trobem una cruïlla,
seguim a l’esquerra amunt.

7:50 - 31,29 km - 608 m. Can Garbells: passem per la
dreta i després també cap a la dreta.

8:07-32,49 km- 600m Ermita de Sant Roc.

8:23-33,54 km- 576m Les Set Fonts Fusterpuig

ITINERARI: Set Fonts - l’Albareda - Pla de les Cabres,
Folgueroles - La Damunt - Torrents - Tavèrnoles -
Benerigues - Collet de Passarella - Fussimanya - Sant Pere
de Casserres - Parador de Sau - Puig del Far - Vilanova de
Sau - La mina - Collsameda - Gorg de Llitons - Mas d’en
Coll - l’Arumí - Can Garbells - Cementiri - Set Fonts.

DIFICULTAT: alta - Temps: 8h 23' a peu (el temps està
calculat a una mitjana de 4 km/h) - Distància: 33,54 km -
Desnivell: 625 m (acumulats) - Època de l'any: tot l'any,
però en època de pluges els camins poden estar molt enfan-
gats - Aconsellable: A peu o BTT (trams molt tècnics).

DESCRIPCIÓ:
0:00-0,0 km-576m Les Set Fonts: pugem per la Rambla
del Castell, creuem la carretera de Sant Hilari i conti-
nuem pel carrer Montseny, carrer Jesús, Plaça Major i
carrer Sant Roc.

0:16-1,05 km-600m Ermita de Sant Roc: La voregem
per la dreta, deixem l’hort de l’Albareda a l’esquerra i
seguim a l’esquerra per una pista que passa per sobre la
urbanització.

0:24-1,63 km-610m Corriol: que s’enfila a la dreta i
torna a baixar per agafar una pista.

0:33-2,23 km-600m Pla de les Cabres: just després
d’una torre elèctrica, seguim per un corriol que travessa
per la dreta i baixa suaument, creuem una pista. Passem
pel costat d’una pedrera.

0:47-3,10 km-547m Ctra. de Vilanova: la travessem i
passem per entre les tanques per un corriol cap a
Folgueroles. Estem sobre la Font de Glaç. Pugem pel
carrer Font de la Sala. Plaça Major i carrer de la Rambla.

0:56-3,75 km-552m Cementiri: seguim per la pista
asfalada a Tavèrnoles.

1:18-5,23 km-515m Camí de Foquers: Deixem la pista
asfaltada per anar a la dreta, tot seguint el PR C-40 (mar-
ques grogues i blanques)

1:40-6,65 km-520m. Església de St. Esteve de
Tavèrnoles

1:44-6,91 km-522m PK 3.5 de la ctra. del Parador de
Sau: Creuem la ctra. i a 200m agafem una pista a la
dreta. Deixem de seguir el PR just després d’una bassa.

2:12-8,81km-36m Collet de Passarella: Trobem nova-
ment el PR i el seguim per la pista més amplia.

2:38-10,56 km-490m Fussimanya. Seguirem el PR per
carrers asfaltats fins a un carrer sense sortida on agafarem
un petit sender amb molta baixada.
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C. Montseny, 39 - Tel. i Fax 93 812 21 04
08504 Sant Julià de Vilatorta

20
fmolas@osonanet.com

Plaça del Marquès de la Quadra, 6
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 888 76 20

PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal

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

A la nostra oficina trobarà l’assessorament
que busca. Amb experiència i professionali-
tat demostrables.

93 886 31 41 // 608449738
C. Sant Antoni, 1 despatx 3 VIC
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Meteorologia

Meteovilatorta.cat
Resum de dades meteorològiques de gener a abril de
2009.

Aquest període meteorològic ha estat força mar-
cat per la important quantitat de precipitació, tant
en litres com en espai en el temps.

PRECIPITACIONS, 
Les precipitacions han estat repartides de la següent
forma:

GENER 42.3 mm-l/m2

FEBRER 22.6 mm-l/m2

MARÇ 48.9 mm-l/m2

ABRIL 95,1 mm-l/m2

El total de precipitació caiguda ha estat de 219,5
mm-l/m2

Pel que fa al repartiment, els dies que ha plogut
durant aquest període han estat: 

GENER 9 dies    
FEBRER 5 dies

MARÇ 8 dies
ABRIL 15 dies

En total ha plogut durant el   2009:
219,5 mm-l/m2

durant el mateix període del  2008:
133,6 mm-l/m2

BOIRA, Els dies amb boira han estat:
8 dies de boira al gener
4 dies de boira al febrer
1 dia de boira al març
5 dies de boira a l’abril 

TEMPERATURES, període gener-abril 2009
màxima més alta 25.6º (23.04.2009, 15:00h.)
màxima més baixa 7.8º (22.04.2009, 23:58h.)
mínima més alta 0.2º (07.01.2009, 12:55h.)
mínima més baixa -7.7º (08.01.2009, 06:30h.)
mitjana absoluta 6,5º 

GERMANS JIMÉNEZ, S.L.
Comerç al major

de fruites
i verdures

Vilatorta us

desitja Bona

Festa Major
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2607116/GE
CEE

Ctra. Arbúcies, s/n
17405 ESPINELVES (Girona)

Tel. 93 884 81 93
Fax 93 884 81 16

RSI 2605445 - CAT
E-10.12845/GE

CEE

SERRADIS, S.L.
Ctra. Arbúcies, s/n

17405 ESPINELVES (Girona)
Tel. 93 884 81 00 - Fax 93 884 81 16

RSIPAC 10-06087 / CAT

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

Rambla Hospital, 30 - Tel. 93 885 17 09 • VIC

calçats iris
MERCÈ PALLICER LLOBET

Passeig Generalitat, 31
Tel. 93 889 42 19 - VIC

22
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El diumenge de Pasqua, 12 d'abril, com cada any,
els nens de l'escola de música es van vestir de cata-
lans i catalanes per tal de sortir a fer la cantada de
caramelles pels carrers, cosa que no es va poder fer a
causa de la pluja. Tot i això varen fer una petita can-
tada a l'Aula de cultura i la tradicional cantada de
caramelles a l'església del poble.

Aquest trimestre hi ha hagut un canvi d'ubicació
de l'escola de música a causa de les obres que s'estan
portant a terme a l'ajuntament. La nova ubicació
són algunes de les aules del CEIP Bellpuig.

És també, al gimnàs del CEIP del Bellpuig a on
es va portar a terme l'audició d'instruments, novetat

Escola municipal de música
d'aquest curs, on es va poder escoltar el treball dels
alumnes fet durant el curs.

El diumenge 21 de juny a les 7h. de la tarda va
tenir lloc el concert de final de curs al Saló
Catalunya,a on es varen poder escoltar els diferents
grups de cant coral entre altres interpretacions.

L'article que es proposa en aquest numero de la
revista és un altre instrument de vent que també s'o-
fereix a l'escola de música.

Aprofitem per desitjar bon estiu a tothom i molt
bones vacances.

El saxòfon
El saxòfon va ser inventat per
Adolphe Sax.

Nascut a Dinant (Bèlgica) el 6
de novembre de 1814 i traslladat
a París el 1842.

El seu pare ja va ser inventor
d'instruments i d'ell va heretar
aquesta vocació. A part d'inven-
tar i perfeccionar instruments,
també va ser intèrpret, professor,
editor, organitzador de concerts i
una llarga llista de coses totes
elles relacionades amb la música.

Després d'investigar amb dife-
rents instruments i perfeccionar
el clarinet baix, és per allà al 1842
quan inventa el saxòfon i el 1844
quan aquest nou instrument és
tocat per primera vegada amb
una orquestra.

Tot i que fa ja una colla
d'anys, el saxòfon és l'últim ins-
trument no electrònic que s'ha
inventat.

La seva vida va ser un continu
d'alts i baixos: respectat i admirat
per alguns, i criticat i odiat per
altres. Els seus tallers d'instru-
ments també van patir un munt
de problemes i va haver de tancar
el negoci fins a tres vegades.

Adolf Sax va morir totalment
en la solitud i la misèria el 7 de
febrer del 1894 als 80 anys.

Si ell va viure tots aquests alts
i baixos, el seu instrument, el

saxo, també.
Quan el saxòfon va ser presen-

tat va agradar molt per la seva
sonoritat i es va voler col.locar a
la secció de vent-fusta, al costat
dels clarinets, oboès i fagots. Al
començament va semblar que
agradava però al final es va veure
que no hi tenia cabuda aquest
nou instrument i va començar a
quedar en desús, fins al punt que
els saxos es venien a pes a preu de
ferralla.

A començaments dels anys
1900, quan l'instrument havia
gairebé desaparegut, va néixer a
Estats Units una nova música que
se li va dir Jazz. És aquí on el saxo
va trobar el seu lloc.

La família dels saxos és molt
àmplia. Els més freqüents són el
“saxòfon soprano” (que pot ser
llarg o corbat), el saxòfon alt, el
tenor i el baríton. Però també es
pot veure, encara que en compta-
des ocasions, el saxòfon soprani-
no (el més petit de tots), i els més
grans: el baix o el contrabaix.

Amb les big bands de Jazz, el
saxòfon és un instrument fona-
mental; el formen dos saxòfons
alts, dos tenors i un baríton, jun-
tament amb les trompetes i els
trombons i la secció rítmica.

On també hi figuren els dife-
rents saxòfons és amb les bandes

de música.
Avui dia el saxòfon és un ins-

trument molt corrent i a part de
les formacions de jazz i amb les
bandes abans esmentades també
el podem trobar amb formacions
de rock, blues, pop, new-age,
música tradicional, contemporà-
nia, etc…
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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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Festa Major
Divendres 17 de juliol
• A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça de Catalunya

CAMINADA NOCTURNA

Dissabte 18 de juliol
• A les 5 de la tarda, al parc de les Set Fonts

GIMCANA organitzada pel Consell de
Joventut-Tupinots

• A les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya
APLEC DE FESTA MAJOR, amb les cobles
FLAMA de FARNERS i CIUTAT DE
GIRONA

• A les 10 de la nit, a la zona de vianants entre
el camp de futbol i la pista poliesportiva
SOPAR JOVE organitzat pel Consell de
Joventut-Tupinots

• A les 12 de la nit, a la pista poliesportiva
FESTA DJ organitzat pel Consell de
Joventut-Tupinots

Diumenge 19 de juliol
• A les 9 del matí, a la plaça Catalunya

XVI TROBADA DE MOTOS ANTIGUES
• A les 9 del matí, a les pistes del recinte del

Pavelló CONCURS DE BOTXES
• A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya

PREGÓ DE FESTA MAJOR, amb
NANDO JUBANY

• A les 7 de la tarda, al Casal d’avis inauguració
de la 49a EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
D'ARTISTES LOCALS

Dilluns 20 de juliol
• A les 7 de la tarda, al Parc de les Set Fonts:

TITELLES a càrrec de GALIOT TEATRE
• A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya:

CINEMA A LA FRESCA amb la projecció
de la pel.lícula BENVINGUTS AL NORD
del Director Dany Boon.

Carrilet
Durant el dissabte dia 25 i diumenge dia 26, es faran passejades pel poble en

CARRILET. Sortida i arribada al carrer Marquesos de Vilallonga. 
De 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda.
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• A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya:
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA a càrrer
del GIMNÀS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

Divendres 24 de juliol
• A les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya:

XIV CONCURS D’ALLIOLI
• A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya:

SOPAR POPULAR
• A 2/4 d’11 de la nit, al casc antic:

CORREFOC a càrrec dels TRONATS
• A 2/4 de 12 de la nit, a la Plaça de Catalunya:

ESPECTACLE amb
PEP PLAZA

• A 2/4 d’1 de la nit, a la Plaça de Catalunya:
BALL PER “JOVES PERÒ NO TANT”,
disco mòbil.

Dimarts 21 de juliol
• A  les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya:

GIMCANA POPULAR DE BICICLETES
organitzada pel Club Ciclista Calma 

Dimecres 22 de juliol
• A les 7 de la tarda, al Parc de les Set Fonts:

ANIMACIÓ INFANTIL amb la
COMPANYIA SAPASTRE

• A 2/4 de 10 de la nit, a la Plaça de
Catalunya: I TU QUÈ FAS? organitzat pel
Consell de Joventut-Tupinots 

Dijous 23 de juliol
• A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de

Catalunya: CURSA D’ORIENTACIÓ
NOCTURNA

Festa Major

Sopar popular

• Ja podeu adquirir els tiquets del sopar fins el divendres 17 de juliol a les oficines
de l’Ajuntament. 

• El tiquet és gratuït per a totes les persones empadronades a la població. 
• Les persones no empadronades hauran d’abonar un import de 6 euros per tiquet.
• Cal dur-se la taula, les cadires i els coberts.
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• A 2/4 d’1 de la nit, al parc de les Set Fonts:,
2a TUPINADA - FESTA JOVE organitza-
da pel Consell de Joventut-Tupinots

Dissabte 25 de juliol
• De 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre:

CARRILET amb sortida i arribada al carrer
Marquesos de Vilallonga.

• A les 10 del matí, al carrer de Sant Roc
(zona esportiva): ATRACCIONS
INFLABLES - Parc Medieval

• A la 1 del migdia, a la pista poliesportiva:
FESTA DE L’ESCUMA

• A les 5 de la tarda, a les Set Fonts:
SARDANES a càrrec de la cobla AMOGA

• A 2/4 de 8 del vespre, a la Plaça de
Catalunya: CONCERT amb
l'ORQUESTRA AMOGA

• A les 9 del vespre, al camp de futbol
FINAL DEL II TORNEIG DE FUTBOL-7

• A 2/4 de 12 de la nit, a la plaça de
Catalunya:
GRAN BALL DE GALA amb l'orquestra
AMOGA

• A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts:
FESTA DJ organitzada pel Consell de
Joventut-Tupinots

Festa Major

Correfoc
Itinerari: carrer de l’Església, plaça de l’Església, carrer Rector Roca, carrer del

Campanar, Plaça Major, carrer del Pont, plaça del Marquès de la Quadra, carrer Sant
Roc, avinguda Jaume Balmes i carrer dels Marquesos de Vilallonga.

Consells pels participants al correfoc:
• Es recomana protegir amb cartons les vidrieres de les plantes baixes dels carrers per on

passi el correfoc.
• Per posar-se sota el foc es recomana portar roba de cotó amb màniga llarga, barret,

mocador per la cara i calçat tancat.
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Diumenge 26 de juliol
• A les 10 del matí, a la Plaça de Catalunya:

X TROBADA DE PUNTAIRES
• De 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre:

CARRILET: amb sortida i arribada al carrer
Marquesos de Vilallonga.

• A les 10 del matí, a la Plaça de Catalunya:
ESPECTACLE DE CARRER LOS
LABRADORES/XARANGA

• A les 11 del matí, a la Plaça de Catalunya:
ACTUACIÓ DELS GEGANTS DE SANT
JULIÀ DE VILATORTA amb els grallers

de l'Escola de Música Municipal
• A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial:

OFICI
• A partir de les 5 de la tarda fins les 8 del ves-

pre, al Parc de les Set Fonts: LUDOTECA
FAMILIAR amb JUGUI MÒBIL

• A les 10 de la nit, al Pavelló:
FI DE FESTA MAJOR amb TEATRE
GUERRILLA amb l’espectacle “FUM”
obra de teatre recomenada per a majors de
12 anys. (Els menors han d’anar obligatò-
riament acompanyats per un adult).

Festa Major

XIV Concurs d’allioli
Inscripcions: abans de començar el concurs.
Bases:
• Lloc: els participants hauran de fer l’allioli al mateix lloc.
• Temps: s’haurà de fer en un temps màxim de 30 minuts.
• Utensilis: morter i mà de morter (cada participant se’ls ha de portar).
• Ingredients: l’organització facilitarà els alls i un petricó d’oli. Els altres ingre-

dients caldrà que cada participant se’ls porti.
• Participants: individuals o per parelles.

Premis:
• Premi al millor allioli.
• Premi al millor allioli amb altres ingredients.
• Records per a tots els participants.
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Agrupació sardanista

Enguany ja fa 40 estius que la nostra Entitat
organitza les audicions dels dissabtes al vespre
de juliol i agost de forma ininterrompuda, des
de l'estiu de 1970.

Aquell any vàrem començar les audicions
l'11 de Juliol a la plaça de Catalunya i amb la
cobla Lluïsos; una setmana més tard del nor-
mal donat que, com sabeu, la setmana anterior,
concretament el dia 5, es va celebrar al nostre
municipi el 3er. Aplec Comarcal

En aquesta pàgina publiquem el calendari
sardanista del nostre poble, on trobareu la
informació de totes les audicions programades.

Des d’aquestes línies volem convidar-vos a
participar en les ballades programades i recor-
dar-vos que el 22 d'agost celebrarem el tradi-
cional Concurs de Colles improvisades. Al
final, coca, fuet i cava per a tothom que hi par-
ticipi. Animeu-vos!!

Estiu i Sardanes
El passat 13 d'Abril (Dilluns de Pasqua)

vàrem organitzar el tradicional Aplec de
Puiglagulla. Durant el matí es va celebrar la
missa oficiada per Mossèn Jaume Reixach,
cantada per la Coral Cants i Rialles. En aca-
bar, la Cobla Lluïsos va interpretar una
audició sencera de sardanes i, a la tarda, es
va  fer l'altra audició que estava programada,
a càrrec de la Cobla Baix Llobregat.

Com cada any, els pernils, ous i cava,
varen ser els altres protagonistes amb les tra-
dicionals rifes, que durant el matí i la tarda
es varen fer i que tenen un considerable èxit
entre els assistents.

Volem agrair molt especialment al
Restaurant de Puig-l'agulla la seva col.labo-
ració en aquest Aplec.  

Amb aquest Aplec vàrem donar per
començada la temporada sardanista 2009.

Aplec de Puig-lagulla

Si teniu en compte que la sar-
dana és una de les manifesta-
cions culturals més impor-
tants de Catalunya, el fet que
a Sant Julià es pugui mante-
nir viva la flama del sardanis-
me des de fa 40 anys és, en

Fes-te soci de l'Agrupació Sardanista
danista de la nostra comarca i
tindràs l'entrada gratuïta al
concert de Nadal que orga-
nitzem, però sobretot estaràs
col·laborant en una cosa tan
nostra i catalana com és la
sardana.

Calendari de la Temporada  2009

III Aplec Comarcal

Audició

Aplec de Festa Major

Audició

Audició

Audició de Festa Major
Havaneres i Rom Cremat

Audició 
i Concurs de Colles

improvisades

Audició - Castanyada

Concert Nadal

Diumenge 5 juliol

Dissabte 11 juliol

Dissabte 18 juliol

Dissabte 1 agost

Dissabte 8 agost

Dissabte 15 agost

Dissabte 22 agost (amb
coca, fuet i cava per a les
colles que participin)

Diumenge 15 novembre
castanyes i vi dolç per
a tots els assistents

Diumenge 13 desembre

TOT EL DIA

10 nit

8 vespre
10 nit

10 nit

10 nit

6 tarda
8 tarda

10 nit

5 tarda

6 tarda

Parc de les Set Fonts

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Vilalleons

Pça. Catalunya

Pavelló Esportiu
Municipal

Saló Catalunya

Sabadell
Blanes

Ciutat de Girona

Lluïsos

La Flama de Farners
Ciutat de Girona

Sabadell

La Flama de Farners

Jovenívola d'Agramunt
Grup a determinar

Baix Llobregat

Ciutat de Girona

La Flama de Farners i
Coral Cants i Rialles

Data Hora Lloc Acte Cobla

gran mesura, gràcies als 270
socis que té l'entitat.

Es per això que et volem
animar a fer-te soci: per
només 10 euros l'any ens aju-
daràs a tirar endavant.
T'enviarem la informació sar-
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Esplai Serrallonga

Un munt d'activitats
Durant el segon i el tercer trimestre els nens i

nenes de l'esplai Serrallonga vam realitzar moltes
activitats. En aquestes línies del Vilatorta us expli-
quem les més destacades. 

Abans, però, us expliquem que des d'aquest més
de febrer ens hem constituït com a associació infan-
til i juvenil. Així doncs, deixem de ser municipal i
passem a ser una entitat més del nostre poble! Feia
temps que ens havíem plantejat fer aquest pas i ara
és, per fi, una realitat. Com a associació volem
seguir fent esplai, perquè de fet és la nostra raó de
ser i perquè ens agrada. Alhora, ens hem federat
dins d'ESPLAC (Esplais Catalans), una agrupació
de diferents esplais de Catalunya i altres entitats
compromeses amb la transformació social i amb la
transmissió de valors laics i progressistes, com la
promoció de l'educació popular i la participació
ciutadana. Des de l'esplai de Sant Julià volem treba-
llar també per assolir aquests mateixos valors. 

Aquest gran pas no hagués estat possible sense el
suport indiscutible dels nens i nenes, dels pares i
mares i també de l'Ajuntament, que ha recolzat en
tot moment i que segueix col·laborant amb nosal-
tres.

Visita d'en Roger Puigbò
El passat 31 de gener vam tenir l'honor de rebre

la visita d'en Roger Puigbò, atleta vilatortí d'atletis-
me adaptat amb cadira de rodes. Vam aprofitar la
seva visita per preguntar-li com és la vida d'un
esportista d'èlit i com compagina la seva lesió amb
una vida normal. Ens va explicar que ha competit
per tot el món i que espera amb moltes ganes els
propers jocs per aconseguir una medalla. Nosaltres
li vam desitjar sort. 

pel poble. Hi havia de tot: uns quants cowboys,
pirates, un superheroi, un policia, un mickey-
mouse, una bessona de les tres bessones, una cuine-
ra, dues vídues, un geperut, un rocker, i molts altres.
Un cop acabada la rua, vam fer votacions per deci-
dir les millors disfresses.

Carnestoltes
El dissabte 21 de febrer vam celebrar el

Carnestoltes. Ens vam afegir a la rua que es va fer

14 i 15 de Març - Sortida al Mas Banyeres
(Centelles) 

El cap de setmana del 14 i 15 de març vam fer la
sortida de primavera (tot i que estrictament parlant
encara no hi érem). Vam anar, un altre cop, pels vol-
tants de Centelles, aquest cop al Mas Banyeres, una
casa on vam estar molt bé i que recomanem si bus-
queu un lloc per a passar-hi uns dies. Les activitats
van girar entorn de la resolució del misteriós assassi-
nat d'un treballador de la casa: el jardiner. A més,
vam fer el clàssic joc de nit i vam recuperar el pos-
terior joc de por, només permès per als més grans i
valents!

Activitats esportives
El 4 d'Abril vam dedicar el dia a realitzar activi-

tats esportives. Vam dividir-nos, els nens i els moni-
tors, en quatre equips de totes les edats i vam com-
petir entre nosaltres en tres esports: futbol, bàsquet
i bèisbol, en partits d'un quart d'hora de durada. Hi
va haver de tot, des de partits que es van resoldre de
seguida fins a d'altres molt igualats i interessants.

25 i 26 d'Abril - Sortida a Terrassa a la trobada
general d'Esplac

Els dissabte 25 i el diumenge 26 d'abril els vam
passar a Terrassa, en el marc de la trobada d'esplais
pertanyents a l'associació d'esplais catalans Esplac.
Ens vam dividir en dos grups: petits, amb als nens
d'entre 6 i 9 anys i mitjans, amb els nens d'entre 9 i
12. El cap de setmana va consistir en diverses activi-
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Esplai Serrallonga

tats, una cercavila, el joc de nit i un bon xàfec que
ens va caure a sobre. Ens allotjàrem en diversos
col·legis de la ciutat. El diumenge, com a cloenda, es
va celebrar un dinar amb nens i nenes, monitors i
pares de tots els esplais. En total vam ser unes dues
mil persones. Tot va anar molt bé i esperem repetir-
ho la pròxima vegada.

I... les colònies d'estiu!
També hem fet una sortida llarga d'una setmana

de colònies. Aquest cop hem anat a prop, per aquí a
la comarca. 

Busquem monitors i nens pel curs vinent
Tots aquells nens i nenes o monitors i monitores

que estigueu interessats a participar a l'esplai el curs
vinent podeu contactar amb nosaltres. Trobareu
informació al bloc http://esplaiserrallonga.blogs-
pot.com o al correu serrallonga@esplac.cat.
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FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES

SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT

DE PROJECTES i PROTOTIPUS 

ACABATS EN PINTURA EPOXI

ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

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

C. Indústria, 11-13 • Pol. Ind. “La Quintana”
- Tel. 93 888 81 78 - Fax 93 888 73 57

08504 Sant Julià de Vilatorta (Barcelona)
www: info@savvilaro.com

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

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

VIC (Osona)

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

32
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Llar d’infants municipal Patuleia
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Com  cada any, la Patuleia segueix la tradició de
realitzar diverses sortides, sovint dirigides als més
grans de la llar, amb la finalitat d'enriquir les dife-
rents unitats de programació treballades durant el
curs i d'aportar-los vivències o experiències edu-
catives. Algunes de les propostes destacades
durant el tercer trimestre han estat: una sortida
pel poble amb motiu de la diada de Sant Jordi;
una altra per a anar a comprar al mercat; i , final-
ment, una visita al restaurant La Troballa.

El 23 d'abril, després d'haver gaudit tots de la
dramatització de la llegenda de Sant Jordi a la sala
polivalent, la classe dels  Sols i de les Llunes vam
dirigir-nos cap al centre del poble on la gent de
l'AMPA del Bellpuig ja ens esperaven a la seva
parada de roses i llibres. Entre tots vam triar dos
contes per a cada aula i, seguidament, els nens van
voler col·laborar a dur unes quantes roses cap a la
Patuleia. Val a dir que el bon temps va acompan-
yar-nos en aquesta fantàstica diada.

Durant la unitat de programació de “Els ali-
ments” s'han realitzat altres sortides que han agra-
dat molt a la mainada. Després d'haver visitat el
restaurant La Troballa, l'Esteve Camps, que n'és el
propietari, va ensenyar-nos com es parava taula i,
com a anècdota divertida, va engrescar alguns dels
vailets a fer un fantasma amb el tovalló.
Aprofitant que els dijous hi ha mercat a Sant Julià
de Vilatorta, vam anar-hi a comprar quatre coses
i, un cop ja vam ser a la Patuleia, vam elaborar una
amanida que ens en vam llepar els dits. Aquest
any els més menuts -els Llampecs, els    Núvols i
les Llunes petites- també han anat de visita al
supermercat Pròxim a comprar fruites del temps
per més endavant fer-ne el seu tast.

A mig curs, la nostra llar d'infants ha pogut dur
a terme també una altra activitat molt educativa
per als nens: l'hort. L'avi de la Laia, una alumna
de la classe de les Llunes, ens va venir a ajudar a
fangar la terra, preparar els planters, etc, i ens va
fer quatre pinzellades del seu manteniment. Cada
setmana tenim encarregats d'anar a regar els
enciams, les tomaqueres, les pebroteres, les mon-
geteres, el julivert i els carbassons. Aquesta expe-
riència ha suposat un gran canvi per a la quitxalla;
tenim uns magnífics hortolans  que han après
moltíssimes coses, com ara, tenir cura de les plan-

tes, conèixer-ne el desenvolupament, relacionar-
ho amb els aliments de la nostra dieta, ser més
autònoms, respectar  i  deixar fer els altres, etc.
Aquests nens tenen una curiositat increïble pel
medi natural que els envolta, curiositat que va
creixent cada dia més.

Propostes didàctiques de la Patuleia
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

C. Mas de la Mora, 16
Pol. Ind. Parc d’Activitats
Econòmiques d’Osona

Tel. 93 889 01 47
08500 VIC

Carrer de Cardona, 1
Tel. i Fax 93 886 10 69

PORC NATURAL!!!
Engreixat a la nostra granja amb
pinso natural i sense antibiòtic

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

– embotits, curats i cuits de tot tipus.
– preparats càrnics a punt de coure

– plats preparats
– congelats,…

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

34
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Entreteniments

Solució a
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema: Elements
Meteorològics - 1a part -

La foto del concurs del número passat era la imatge d’una de les xemeneies del Casal Núria
Felicitats al guanyador!

Solució al concurs “D’on és
aquesta foto?” del número passat
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CEIP Bellpuig

Va de cine!
Aquest curs el CEIP Bellpuig ha
treballat el tema del CINEMA i
moltes  activitats i propostes han
estat relacionades amb aquest eix
central: sortides, projectes, tallers
de plàstica, decoració, carnaval,
realització de vídeos, entrevistes,
etc. Així que, una colla de guio-
nistes, vàrem proposar crear de la
millor manera possible un bon
guió per una pel·lícula on els pro-
tagonistes principals han estat els
nens i nenes de l'escola.

La pel·lícula s'ha anat rodant
amb normalitat. Entremig hem
tingut assessors de primera quali-
tat que ens han visitat i hem anat
al millor museu que tenim en
aquest camp, a Girona.
LLUMS CÀMARA I ACCIÓ!

bocabadats per l'espectacle d'i-
matges en moviments que han
fet somiar als espectadors de totes
les èpoques.

Una vegada feta la visita al
museu, també van poder gaudir
d'un taller activitat, on els prota-
gonistes eren els mateixos nens i
nens:

Educació Infantil: “L'espec-
tacle de les ombres”. Amb
aquesta activitat van poder conèi-
xer el màgic i misteriós món de
les ombres a partir de les repre-
sentacions de teatre oriental.
També van conèixer una altre
forma de representació: la de fer
ombres xinesques. A partir de
diferents personatges es va voler
apropar als alumnes a les seves
experiències més properes.

I per acabar, una emocionant
aventura: un viatge en carrilet.

Cicle Inicial: “El mim i la
pantomima”. Els nens i nenes
van conèixer de forma didàctica i
amena l'aparició del cinema
però, sobretot, les primeres
pel·lícules on les imatges no es
podien acompanyar amb veu. De
la mà d'un personatge tan
emblemàtic com “Charlot”, ens
vam endinsar al món dels gestos,
de les expressions, utilitzant el
nostre cos per parlar sense utilit-
zar la veu. A través d'un seguit de
jocs vam entendre l'impacte de la
imatge per damunt de la veu i
totes les característiques d'expres-
sió pròpies del cinema mut.

ANEM AL MUSEU DEL
CINEMA A GIRONA

Enguany tots els cursos han visi-
tat el Museu del cinema de
Girona, un dels pocs museus del
món on es va fer un viatge a tra-
vés de 500 anys d'història de les
imatges, veient quins foren els
antecedents i orígens del cinema,
com a tècnica i com a espectacle
visual, i conèixer els inicis del setè
art fins a l'arribada de la televisió.
En aquest viatge també es va
poder apreciar la Col·lecció
Tomàs Mallol, una de les col·lec-
cions d'aparells cinematogràfics i
precinematogràfics més recone-
guda a nivell internacional,
adquirida per l'Ajuntament de
Girona l'any 1994. Els nens i
nenes van quedar fascinats i

Cicle Mitjà: “Llanterna
màgica”, on van poder conèixer
les parts i les peces que compo-
nen una llanterna màgica i enten-
dre el seu funcionament a partir
de l'observació i la manipulació,
així com valorar la manera de fer
espectacle a partir de la visualitza-
ció i posada en pràctica d'una
representació.
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Cicle Superior: “Trucs i tru-
catges. El Cinema”. Amb aques-
ta activitat van poder endinsar-se
en el món màgic i creatiu de
Segundo de Chomón, mestre del
trucatge cinematogràfic i precur-
sor del cinema d'animació. Se'ls
va proposar la realització d'una
seqüència animada elaborada
pels propis alumnes. L'enginy,
precisió, creativitat i molta
paciència els va convertir, per un
dia, en mags.

Esteve Rovira, director de cine-
ma i televisió. Ha estat el director
de 4 pel·lícules. Director de la
pel·lícula “Serrallonga”. Ha tre-
ballat al “Club Super 3”, a “Com
a casa”, “Nissaga de poder” ..., i
actualment és el director i  treba-
lla al  “Cor de la ciutat”.

Agraïm al regidor de cultura
de l'ajuntament de Sant Julià,
que gràcies a la seva amistat amb
l'Esteve ha estat possible que vin-
gués a la nostra escola com a con-
vidat.

amb el món del cinema. Ens han
parlat de les seves primeres expe-
riències en aquest món  i com el
“cuquet” del cinema va entrar a
les seves vides.

Molt amablement van contes-
tar les preguntes dels nostres
alumnes i van satisfer plenament
la nostra curiositat.

ENS VISITEN TRES
EXPERTS EN EL MÓN

DEL CINEMA!

Joan Anguera, actor de teatre i
televisió; Carles Ganyarul, pro-
ductor de TV i actualment res-
ponsable de muntatge d'especta-
cles a Osona. Tos dos pares d'a-
lumnes de la nostra escola.

Aquets convidats ens han
explicat quina és la seva relació

RUA CINEMATOGRÀFICA
Vàrem donar la benvinguda al

carnestoltes, el rei dels Poca-sol-
tes: aquest any va ser en
“Charlot”, que va arribar amb
barret i bastó ben guarnit com un
senyor.

Els nens i nenes d'Educació
Infantil ens van presentar cine-
ma infantil; de ratolins van anar
vestits, són “mickeys i minnies”
petits.

Els nens de Cicle inicial van
ser uns aventurers: els de 1r van
arreplegar or i plata tal com ho fa
un pirata. Els de 2n, uns bons

CEIP Bellpuig
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mags que de Harry Potter van
anar disfressats.

Els mestres anaven de
“Charlot”: barret, bastó i bigoti
tort.

Molt Hble. Sr. Ernest Benach,
president del Parlament de
Catalunya.

La dotació d'aquest premi és
de 700 euros, destinats a com-
prar llibres en català per l'escola.

El Servei d'Immersió i Ús de
la Llengua convocà el XIV
Concurs “El gust per la lectura”
on hi van participar els alumnes
de Cicle Mitjà i Cicle Superior.

I han estat premiats els alum-
nes de 3r, que van participar en
aquest concurs, en la modalitat
de vídeo. La filmació expressava

Els de Cicle Mitjà el western
van representar, tot voltant per
l'oest americà. Els de 3r van ser
vaquers: revòlvers, botes, barrets
i molt més. Els indis van ser els
de 4t, amb la cara pintada, la flet-
xa i l'arc.

Oh! Quina por, el terror el van
representar els de Cicle
Superior. Els de 5è, vampirs de
nit i els de 6è que són els grans
van anar d'scream, negres i
blancs.

Cantant, saltant i ballant tots
vam anat desfilant pel plató del
poble de Sant Julià; gresca i dis-
bauxa vam representar i final-
ment el Carnestoltes vam cremar.

ÒSCARS I PREMIS LITERA-
RIS AL CEIP BELLPUIG
Un any més, tot l'equip de

mestres del CEIP Bellpuig ens
plau notificar que la nostra esco-
la, aquest curs 08-09 ha estat
guardonada amb tres premis lite-
raris: El jurat de la Fundació
Lluís Carulla, amb la col·labora-
ció tècnica d'Òmnium Cultural i
el patrimoni honorífic del
Departament d'Educació, enca-
rregat d'atorgar els premis
Baldiri Reixach, ens va premiar
amb el treball presentat:
• “Postals de Catalunya i  pos-
tals de St. Julià de Vilatorta”,
alumnes de la classe dels gossos
de 4t de primària.

El lliurament d'aquest premi
es va fer el 7 de juny al casal de
L'Espluga de Francolí. La cloen-
da de l'acte va estar presidida pel

les diferents emocions, resultat
d'haver llegit el llibre “El fantàstic
senyor Guillot”. Han quedat
classificats en segon lloc.

I també els alumnes de 6è, que
van participar en la modalitat de
mural,  com a treball posterior a
la lectura del llibre “Els viatges

CEIP Bellpuig
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dels quatre minyons de
Vallairosa”, centrat en la vida
d'una baronia de l'edat mitjana a
Catalunya i van guanyar el pri-
mer premi.

I el lliurament d'aquests pre-
mis es va fer el 3 de juny a la sala
d'actes de l'INEFC, a la muntan-
ya de Montjuïc.

MOLTES FELICITATS!!!!

PLA LECTOR - LA LECTU-
RA ENTRA PER L'ORELLA

L'Associació Cultural Cal
Llibre que continua mantenint
lligams amb les escoles de la
comarca d'Osona amb les que
han encetat el programa de “ciu-
tats lectores: de l'oralitat a la
literatura”, té com a objectiu
poder gaudir plenament de la lec-
tura i ajudar  els nens i joves a
esdevenir bons usuaris de la
biblioteca i, per tant, bons lec-
tors, oferint la possibilitat de
poder gaudir de diverses activi-
tats.

Aquest curs hem fet activitats
que formen part de “la lectura
entra per les orelles: comença el
procés lector”, on un narrador
de contes es desplaça a l'escola i
explica diferents històries ade-
quades a cadascun dels diferents
nivells:

• Educació infantil: “La
Gina”, una fada que viu dins
d'un llibre en una biblioteca on

s'hi guarden tots els contes en
totes les llengües del món.
Gràcies al vent de l'oest la Gina fa

apreciar als nens la importància
de les coses més petites, intro-
duint-los en el món de la fantasia
i la màgia.

• Cicle Inicial i Cicle Mitjà :
“Contes del món”, on es van
presentar diferents contes i
àlbums il·lustrats d'arreu del
món corresponents a diversos
autors o bé de tradició oral. Tots

països dels quals procedia.
Totes aquestes històries han

estat molt motivadores i han
engrescat a tots els alumnes de la
nostra escola. És per això, doncs,
que alumnes i mestres agraïm a la
junta de l'AMPA i a tots els pares
de l'escola, que s'hagin fet càrrec
del cost d'aquesta activitat.

L'AUTOR ENS VISITA
Un any més, passen per la

nostra escola autors i il·lustra-
dors. Llegim i gaudim de contes i
històries que ens endinsen en el
món de l'observació, la imagina-
ció i la creativitat.

Pep Molist, bibliotecari i
escriptor de llibres infantils, ens
va fer descobrir els tresors que
amaguen els contes. Va explicar
altres històries per tal de captar
l'atenció dels tots els nens i
nenes. I ens va ensenyar com s'es-
crivia un llibre, així si algun nen

ells editats en llengua catalana.
• Cicle Superior: “ Els contes

de la Xergui i de la Rigoberta”.
S'han creat, davant dels nens,
dos personatges que expliquen
dos contes diferents: un en
anglès i l'altre en castellà,  situant
cadascun d'ells dins l'àmbit dels

CEIP Bellpuig
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quan sigui gran vol ser escriptor
ja sabrà com fer-ho.

Els alumnes d'Educació
Infantil s'ho van passar molt bé
amb les històries de la petita vaca
Plis Plau i altres contes de la
Col·lecció El cavall volador.

Seguidament va anar a les clas-
ses de 1r i 2n a parlar del seu lli-
bre “El meu primer llibre de Sant
Jordi”, un conte ple d'imagina-
ció, ideal per conèixer els trets
principals del dia de Sant Jordi, i
“El món perillós”  que tots els

nens i nenes havien llegit prèvia-
ment.

També hem comptat amb la
visita de Teresa Blanch, perio-
dista i escriptora de llibres infan-
tils i juvenils. Va deixar bocaba-
dats als nens i nenes de 1r i 2n
amb el llibre “Embolics a palau”
i els nens i nenes de 3r i 4t amb
el llibre “L'Oslo vol pintar la
lluna”

I per als més grans, 5è i 6è, va
venir en Joan de Déu Prat, gau-
dint del seu llibre “Les aventures
de megacapità Fonoll”. 

Tots van escoltar amb entu-
siasme les seves explicacions i
recomanacions i van aconseguir

enganxar als nostres lectors amb
les seves històries. 

Després ens van signar i dedi-

car els llibres que havíem llegit
prèviament a les classes.

I per acabar, només  va faltar
posar les imatges a les nostres
històries. Per explicar-ho a tots els
nens d'Educació Infantil va venir
en Toni Ortiz, il·lustrador de
contes i que actualment, porta a
terme l'extraescolar de dibuix a
l'escola.

Va simular que estava a casa
seva treballant i amb una pantalla
ens explicava el conte dels “Tres
porquets” i, al mateix temps, l'a-
nava dibuixant. Nosaltres ho anà-
vem veient tot (i les seves mans
dibuixant) a la pantalla.

Després alguns nens li van fer

unes quantes preguntes sobre la
seva feina.

FI DE FESTA!!!
Cada curs ha representat un

musical dins els diferents gèneres
cinematogràfics:

CEIP Bellpuig
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Cinema infantil P3, P4 i P5:
“Els Picapedra”, Els Barrufets” i
“Els pirates de les 3 bessones”

Cinema d'aventures 1r i 2n:
“La història Interminable” i
Missió Impossible”

Western 3r i 4t: 
“Oh Susanna” i “Un indi petit”

Terror 5è i 6è:
“Thriller” i “Grease”

Tot conduit pels alumnes de
6è que eren els productors de
cinema i el jurat; i com a tals han
tancat l'espectacle representant
un dels musicals més clàssics,
GREASE.

I el comiat als nostres entra-
nyables alumnes de 6è, on cada
curs els va fer un petit obsequi
perquè s'emportessin a l'institut
un bocí de la nostra escola, i
entre petons, llàgrimes i molta
emoció no hi va faltar “L'hora
dels Adéus” que, tal i com diu la
cançó, no és un adéu per sempre;
solament per un instant. 
Bon estiu a tothom!!!!! 
TALLEU ÉS BONA!!!
THE END

CEIP Bellpuig

arribem a cada casa
VVilatortailatorta
ANUNCIA’T A

El CEIP Bellpuig

us desitja

bones

vacances 

d’estiu

Tripa 53 copia  10/7/09  15:42  Página 35



42

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
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El passat 26 de març l'AMPA de la nostra escola
va organitzar la primera xerrada d'aquest curs
sobre un tema prou rellevant: la nostra alimenta-
ció. Gràcies a un estudi realitzat per l'Eva Castells
sobre el funcionament de la nostra cuina, hem
pogut saber que a més de gestionar-se bé el men-
jar i la seva qualitat, a la nostra escola es respecten
al màxim tots els processos higiènics i de segure-
tat alimentària que marquen les restrictives nor-
mes al respecte. Va ser durant aquest estudi quan
es va demanar la col.laboració de l'ACSA
(l'Agència de Salut Alimentària). Així vam acon-
seguir una sèrie de materials (pósters i díptics)
sobre algunes normes higièniques que tots haurí-
em de seguir a les nostres llars, per tal que la tasca
desenvolupada per l'excel·lent  equip humà que
forma la cuina del Bellpuig tingui una continua-
ció a casa de cadascú.

Amb l'objectiu de fer arribar aquest material

AMPA CEIP Bellpuig

als pares, doncs, es va celebrar  una petita xerrada
a les instal.lacions de la nostra escola. Es va parlar
de quines coses podem fer a casa per evitar les
contaminacions alimentàries i, en conseqüència,
les intoxicacions derivades d'aquestes. Qüestions
a vegades molt lògiques, com rentar-se bé les
mans o els estris de cuina, abans i després d'utilit-
zar-los;  i d'altres més desconegudes, com saber
quins aliments s'han de guardar per separat, quins
temps podem mantenir els aliments sense refrige-
rar abans que això suposi un risc, o com hem de
tractar els ous per evitar mals com la salmonelosis.
També es va parlar que, ara que vé el bon temps,
és d'especial importància garantir la qualitat i la
salut dels aliments, tant a casa com a fora (coste-
llades, pícnics…).  Aquesta xerrada ens va donar
quatre pistes molt importants que sempre haurí-
em de respectar per tal de garantir la salut ali-
mentària de la nostra família.

L’AMPA del
CEIP Bellpuig us

desitja bona
Festa Major

La xerrada de l'AMPA

El diumenge 19 d'abril es va
celebrar la Festa de la Primavera
i, encara que el temps no ens va
acompanyar, la diada va ser un
èxit. Les famílies van anar arri-
bant i les paradetes dels llibres i
CD's va estar molt concorregu-
des. Va esdevenir el prel.ludi del
dia de Sant Jordi. 

Els alumnes de sisè van
col·laborar a la festa fent tallers
de maquillatge o massatges i

guany  va ser la plantada d'espí-
gol que es va fer al parc de
davant  l'escola. Cada nen va
participar plantant-ne un amb
l'ajuda dels pares. La brigada de
l'ajuntament també hi va
col·laborar preparant el terreny.
Esperem que, gràcies a la
col·laboració i respecte de tots
plegats, les plantes puguin anar
creixent i puguin esdevenir un
record de la festa.

La festa de primavera
venent braçalets, clauers.. que
havien fet ells mateixos. Ens van
sorprendre amb les seves habili-
tats manuals i creatives. Els
diners que es van recollir aniran
destinats a la seva sortida de
final de curs. Com cada any,
també hi va haver xocolatada i
animació infantil, on van parti-
cipar tant els pares com els
infants ballant i cantant.

La novetat a destacar d'en-

Tripa 53 copia  10/7/09  15:42  Página 37



APA i col·legi del Roser

44

Al col·legi El Roser eduquem alumnes proce-
dents de diferents pobles d'Osona i diferents
indrets de Catalunya. Però coneixen el poble on
està ubicada la seva escola? I les seves tradicions i
celebracions?

En el seu pas per l'escola, tenir coneixements
sobre tot allò que els envolta és enriquidor, ja que
forma part de la nostra cultura; l'etapa que estan
vivint al Roser els ha d'ajudar a créixer, veient com
es crea el patrimoni com, per exemple, el llegat
que ens ha deixat la manera de viure de la gent
d'abans. 

Al llarg del curs hem investigat, conegut,
observat, fotografiat, escoltat, llegit i admirat els
bonics esgrafiats de Miquel Pallàs, construccions
tan emblemàtiques com el Castell de Sant Julià,
tradicions tan arrelades com les Caramelles i els
tupins i tupinots, celebracions populars amb els
Gegants i Capgrossos; tot plegat ens ha servit per
treballar i aprendre mitjançant un projecte inter-
disciplinari des de diferents assignatures. 

El dia de la llengua materna ens vam reunir
tots els alumnes al gimnàs del col·legi per infor-
mar als nostres companys del que cada cicle havia
fet. De ben segur que ara tenim més informació
sobre el poble perquè vam  aprendre d'una mane-
ra lúdica. Els professors volem aprofitar per agrair
la col·laboració i suport d'aquelles persones
que durant les sortides ens van assessorar i aju-
dar. A totes elles, moltes gràcies!

Els tupins i els tupinots
Els nens i nenes d'Educació Infantil vàrem

anar a l'Aula de Cultura de l'Ajuntament del
poble on ens esperava el Sr. Oriol Tafanell (regi-
dor de cultura). Allà ens havien  preparat una
petita exposició d'objectes fets de fang per tal que
els poguéssim veure. Després ens van passar una
filmació de l'últim terrisser del poble de Sant
Julià, el Sr. Joan Capdevila.

En acabar i un cop vam ser a la plaça, el Sr.
Tafanell ens va regalar a cada curs una olleta de
fang amb els números  P3, P4, P5 i ens va fer molt
contents.  Aquestes  olletes  són representatives  de
“Sant Julià de les olles”, el nostre poble.

A partir d'aquell dia a les aules també tenim la

Treballem un projecte: el Patrimoni imma-
terial de Sant Julià de Vilatorta

nostra “olleta”, igual que a totes les portes de mol-
tes cases del poble.

Els gegants de St. Julià
Els alumnes de 1r i 2n vàrem voler conèixer

l'Elisenda i en Pàmfil. Sabeu qui són? Els gegants
de Sant Julià. Estan guardats en una nau del polí-
gon “La Quintana”, propietat de l'Ajuntament.
Dos antics membres de la colla gegantera, els  Srs.
Josep Company i Josep Font, ens hi van acom-
panyar per fer-nos una breu explicació de la seva
història i una petita exhibició per veure com els
porten realment.

Com que som una mica petits per portar-los
(pesen molt) i no els hauríem pogut alçar, els vam
proposar que ens deixessin experimentar una
estona la sensació de ser capgrossos i ho vam tro-
bar divertidíssim, ens va agradar molt. Vàrem
gaudir d'un matí ple de rialles i més rialles. 

Finalment, després d'aquesta experiència ino-
blidable, vam col·laborar a endreçar en Pàmfil i
l'Elisenda  dins el seu camió i vam emportar-nos-
en una bona experiència: haver estat petits
“Capgrossos”.

El castell de Bellpuig
Els nens i nenes de Cicle Mitjà, un cop les

mestres ens van explicar la llegenda que hi ha al
voltant del Castell de Sant Julià, de tant que ens
va agradar, vam voler anar a conèixer els indrets
on la princesa Fàtima havia estat presonera.

Però… havíem de fer una caminada i ens vam
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emportar un podòmetre per mesurar els quilòme-
tres que hi  havia entre l'escola i el castell. Un cop
a dalt, en vam conèixer la història, com era la vida
a l'edat mitjana, l'entorn, la situació, etc.

Arribat el migdia, ja a l'escola, vam adonar-nos
que havíem caminat 2,5 km en 1 hora i 20
minuts. Va ser interessant!

Les caramelles
Els alumnes de 5è i 6è visitàrem l'Aula de

Cultura del poble. Allà ens esperaven un grup de
caramellaires:  els senyors M. Parra, J. Creus, O.
Tafanell,  J. Salvans, J. Colomer i S. Riera, que
ens contestaren diferents preguntes d'un qüestio-
nari preparat prèviament a l'escola. En acabar ens
varen mostrar els vestits dels caramellaires i ens
obsequiaren amb la cantada d'una magnífica cara-
mella.

Sortírem a la plaça i vam observar detallada-
ment el monument del caramellaire i vam fer -ne
un dibuix.

gut per tots els edificis en els quals hi havia esgra-
fiats a les façanes. D'aquests esgrafiats  els va cri-
dar l'atenció la decoració que hi ha a la façana de
la casa veïna de Ca la Manyana (propietat de la
família Pallàs) en la qual hi ha representats els
quatre elements: l'aire, l'aigua, el foc i la terra. I,
prenent aquests elements com a font d'inspiració
vàrem elaborar les disfresses de Carnestoltes. 

SANT JORDI: els Jocs Florals
El dia 23 d'abril, festivitat de Sant Jordi, Patró

de Catalunya, vam celebrar la diada.
Els nens d'Educació Infantil (P3, P4, P5) i 1r i

2n d'Educació Primària, van fer una representació
sobre els personatges de la llegenda de Sant Jordi
a les Set Fonts de Sant Julià. En canvi, els alumnes
de 3r, 4t, 5è i 6è d'Educació Primària, acompan-
yats per les seves professores, van fer una ofrena
floral al Sant a l'ermita del seu nom, situada al
turó del puig de les Lloses, al terme municipal de
Folgueroles, en representació de tots els alumnes i
professors de l'escola.

Per altra banda, els alumnes d'Educació
Primària i d'ESO, que van realitzar les tradicio-
nals poesies sobre els lemes de Pàtria, Amor i Fe,
a la tarda van procedir a la lectura dels textos
guanyadors dels Jocs Florals escolars que s'orga-
nitzen cada any a l'església de l'escola. Als alum-
nes mereixedors del primer premi de cada moda-
litat se'ls va obsequiar amb un llibre i els que que-
daren en segon i tercer lloc, amb un diploma i una
rosa. 

Aprofitant el Dia de la Flor, es va fer una plan-
tada de flors a diferents indrets de l'escola (pati de
vidre, pati dels arbres i parterre central del jardí de
davant del col·legi) i es va obsequiar a cada alum-
ne amb unes llavors per plantar al jardí de casa.
Va ser un dia de to cultural i festiu en el qual el
bon temps ens va acompanyar. Fins l'any vinent!

LES COLÒNIES
Semblava que enguany feia mandra sortir de

colònies. Dilluns i dimarts: pluja! i  el dimecres…
pintava força negre, segons les previsions meteo-
rològiques. Sortosament, tots els alumnes de P3 a
6è d'Educació Primària,  l'1, el 2 i el 3 d'abril
pogueren gaudir de les tan esperades colònies. I
semblava impossible! El temps, però, ens va per-
metre fer un munt d'activitats de diferents tipus a
les cases de Can Maiol  i de Ca L'Oliver, amb més

Els esgrafiats del mestre
d'obres: Miquel Pallàs

Als nois i noies d'ESO, des de l'àrea de
Ciències Socials, se'ls va explicar les característi-
ques que té el poble. Va créixer a principis de
segle, amb la incorporació de famílies burgeses
adinerades i benestants que tenien aquí la seva
segona residència; és un poble que no s'ha indus-
trialitzat i ha mantingut el caire tranquil i residen-
cial que el caracteritza. Aquest esperit és el que el
mestre d'obres Miquel Pallàs va posar de manifest
en tots els edificis on ell va intervenir.

Des de l'àrea de Llengua Catalana els alumnes
van parlar de poesia i van fer una oda a Sant Julià,
amb uns resultats molt satisfactoris, per tal de
transmetre les particularitats del lloc. Més tard
varen fer una sortida matinal al poble: un recorre-
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de 15 anys d'experiència en el món del lleure.   
Els més petits (P3, P4,  P5, 1r i 2n), a Can

Maiol, van poder fer una petita excursió muntats
damunt de dos ases: en Tonet  i La Lola; elaborar
clauers de fusta, construir braçalets de manera
artesanal i observar la granja de cargols, en la qual
van aprendre tantes i tantes coses (com viuen, què
mengen, com els seleccionen, com es reproduei-
xen, etc.)… s'ho van passar d'allò més bé.

Els més grans (3r, 4t, 5è i 6è) es van desplaçar

a Can Oliver per fer tallers i, al llarg d'aquests  tres
dies, sentir-se una mica «prehistòrics». La mòlta
de blat per fer galetes, els tallers de pintura, la
construcció de cabanes a l'aire lliure, el descobri-
ment d'empremtes d'animals… van  ser activitats
que els van fer gaudir d'una manera lúdica amb el
coneixement d'una època diferent a la nostra: la
Prehistòria. 

A més, la convivència al llarg d'aquests dies
ben segur que sempre serà inoblidable! 

Dilluns 30 de març de 2009, les 7 del matí:
riiiing, sona el despertador! Sembla que va ser ahir
i ja ha passat un any. Una imatge que es repeteix:
novament el viatge de fi d'estudis de 4t d'ESO.
Les professores que acompanyen (una barreja
d'il·lusió i responsabilitat per tot el que els espe-
ra); el conductor (l'incondicional: un més del
grup) i els veritables protagonistes de la història:
els alumnes.

Just abans de marxar, davant l'escola, el grup de
mares que acompanyen als seus fills i filles, foto-
grafies per immortalitzar el moment, maletes que
s'amunteguen, barreja  d'emocions... i, finalment,
s'inicia el tan esperat viatge. 

Un recorregut que ens portarà a visitar ciutats
com la Seu d'Urgell, parlant amb els seus habi-
tants i coneixent-ne els costums, tradicions i cul-
tura; a viure i veure paisatges espectaculars del
Pallars Sobirà, indrets on l'empremta blanca de
l'hivern es resisteix a marxar; descobrir pobles per-
duts a la muntanya on sembla haver-s'hi quedat
aturat el temps...

Un recorregut en què ens quedaran els braços
cruixits intentant fer de piragüistes professionals;

lliscarem i caurem amb els esquis pujant i baixant
pistes; intentarem aguantar l'equilibri sobre un
trineu tirat per gossos; caminarem amb raquetes
per boscos coberts de neu; jugarem a fer de solda-
dets i, fins i tot, ens atrevirem a baixar un riu on
la barreja de corrents, ràpids i pedres faran que ens
oblidem de l'aigua gèlida.

Un recorregut on es barrejaran anècdotes i
imatges que ens fan morir de riure: l'eterna averia
de l'autocar al mateix lloc de cada any, l'atropella-
ment de la tutora per part  d'uns gossos, un trineu
i una alumna, la incorporació d'una monitora
d'urgència, el berenar de xocolata calenta en una
tarda plujosa, l'intent d'acabar amb un dit de la
mà d'una professora, els concursos de preguntes i
respostes, els àpats d'en Lluís i la Montse, les gim-
canes nocturnes, la “discomòbil” dins l'autocar i
les cançons que ens ho recordaran tot.

Un recorregut que finalitzarà en el punt d'ini-
ci, a l'escola. Semblarà com si algú ens hagués
robat el temps. Tot haurà estat molt ràpid, molt
divertit, molt intens... però, per sort, cada any tot
restarà allà, en aquell raconet, en el record i per
sempre.

Alumnes de 4t d'ESO:
Una setmana plena de vivències
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Esports

Us fem saber que estem preparant la 2ona edi-
ció de la pedalada popular per a menuts i grans,
que tindrà lloc el proper dia 11 de juliol per als
carrers del nostre poble. La marxa  constarà d'uns
4 a 6 km. aproximadament. El recorregut encara
està per definir, però el què sí tenim clar és que
serà un recorregut apte per a tothom. 

Deu dies després i dins dels actes de la Festa
Major, el 21 de juliol, es farà una gimcana popu-
lar per a nens i nenes a la plaça Catalunya. 

A ambdues activitats hi esteu tots convidats! US
HI ESPEREM!  

En la pròxima edició del Vilatorta us explicarem

com ha anat la V marxa en BTT de les Guilleries,
ja que en el tancament d'aquesta edició de la
revista encara s'havia de celebrar la marxa.

Des del club estem molt contents, ja que quan
anem a alguna marxa de BTT o de carretera sem-
pre ens trobem a algú o altre que llueix el mallot
del nostre club.

Ja pots mirar les fotos de la V marxa de les
Guilleries a la nostra pàgina:
www.cccalma.jimdo.com 

Atentament, la Junta

Club Ciclista Calma

- Festa Major. Del 18 al 26 de juliol.
- Estiu Set Fonts.

Tots els divendres del 10 de juliol al 14 d’agost.
- Sardanes. dissabtes de juliol i agost.
- Aplec de sardanes de la Festa Major de

Vilalleons. 15 d’agost.
- Festa Major de Vilalleons.15 i 16 d’agost.
- Diada de Sant Roc. Missa a l’ermita. 16 d’agost.
- Concurs de sardanes de colles improvisades.

22 d’agost.
- XXV Torneig de Bàsquet Caixa de Manlleu.

Del 28 al 30 d’agost.
- Sopar del Barri del Centre. 5 de setembre.
- Actes commemoratius de la Diada Nacional de

Catalunya. 11 de setembre.
- Celebració de la mare de Déu del Roser i Festa

dels Avis i Àvies al Col.legi del Roser. 9 d’octubre.
- Castanyada al Col.legi del Roser. 30 d’octubre.
- Sardanes i castanyada. 15 de novembre.
- Concert de Nadal de l’Agrupació Sardanista.

Xocolatada i Caga Tió al Barri del Centre.
13 de desembre.

- Oncle Buscall. Patuleia. 14 de desembre.
- Representacions nadalenques.

16 i 17 de desembre al Col.legi del Roser.
- Actes de Nadal, celebració del Tió i arribada del

Carter Reial. 18 de desembre al Col.legi del Roser.

Agenda

de les

properes

activitats

fins a

finals

d’any
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Esports

Tant els de casa com els de fora, tothom s'avenia
a dir el mateix, des de fa un parell d'anys: amb
aquest camp que teniu, hauríeu de tenir l'equip a
segona divisió territorial.

La temporada passada, més d'un equip rival ens
va dir també: “amb l'equip que teniu, heu de pujar
a segona”. Però això no va succeir pels motius que
fossin. 

Aquesta temporada, amb entrenadors de casa
(l'Antoni Molero i l'Oriol Chumillas), i amb un
equip molt motivat i que ha desplegat durant tota la
temporada un futbol quasi bé exquisit, l'equip “A”
de la tercera territorial ha aconseguit, després d'una
promoció més fàcil del que podia semblar, la desit-
jada plaça a la segona territorial. 

Resultats apart, com s'acostuma a dir al món del
futbol, però que és la base de qualsevol èxit impor-
tant com el nostre, la clau de tot plegat passat per un
vestidor unit: jugadors amb entrenadors i delegat.
L'aspecte essencial ha estat la boníssima harmonia
entre els jugadors que, més que un grup de practi-
cants d'aquest esport, ha esdevingut un grup de
bons amics amb importants qualitats per a la pràc-
tica del futbol. Quina sort poder tenir un grup així
amb nosaltres! Per sobre dels èxits, per sí mateixos
importants, cal destacar el bon comportament que
els nostres jugadors han tingut tant a casa com als
camps on han anat a jugar. És així que el nom de
Sant Julià de Vilatorta s'ha de portar arreu: amb dig-
nitat, amb educació, amb humilitat i amb l'orgull
que ens pertoca com a poble. Per tot això, no puc
sinó donar les gràcies més sinceres a tots els compo-
nents de l'equip que, per mèrits propis, ha aconse-
guit aquesta fita important pel nostre club... I, ara,
a mantenir-nos a segona o, qui sap si potser serem
capaços de fites encara més importants. Qualitat
n'hi ha, i ganes de ben segur que també. En qualse-
vol cas, des d'aquí, rebeu el reconeixement de tota la
Junta del Club de Futbol Sant Julià.

A més d'aquesta excel·lent notícia, cal recordar
que aquesta temporada hem pogut gaudir també de
l'equip de Tercera Territorial “B” que, assetjat per
múltiples lesions, no ha pogut desenvolupar tot el
futbol del que és capaç ... Potser la propera tempo-
rada, si les lesions ens respecten, veurem un altre
equip nostre fent una promoció a segona?

L'equip femení, segona temporada amb nosal-
tres, ha continuat en la seva línia ascendent i, amb
algun petit reforç que ja s'està tramitant, té tots els
números per a fer un paper destacat la temporada

vinent. La motivació de les noies sabem que hi és i,
des de la Junta valorem molt especialment el com-
promís de totes les jugadores amb un projecte que
va començar com un experiment i que es va conso-
lidant i que presenta tots els ingredients per a ser un
èxit. Important ressaltar també la unió de totes les
jugadores entre elles mateixes i amb els entrenadors. 

Pel que fa al futbol base és molt encoratjador
veure com el nombre de jugadors va creixent any
rere any. Potser manca aquella mica d'actitud de
creure'ns que podem fer més del que fem i que, pel
fet de ser Sant Julià un poble petit, no podem tenir
accés a fites més importants. És per aquest motiu
que la temporada 2009-2010 l'encarem amb canvis
significatius dins l'estructura del futbol base amb
l'objectiu bàsic de que els nostres equips siguin
equips de jugadors del poble en la seva gran majo-
ria, equips que aspirin a estar el més amunt possible
en les seves respectives categories, equips on els seus
integrants gaudeixin del futbol com a esport d'e-
quip, equips on la competitivitat hi sigui present i,
per damunt de tot, equips on el més important és
saber que estem formant persones en les seves hores
de lleure. I és en aquest últim punt on nosaltres cen-
trarem els nostres esforços: hem de ser molt cons-
cients que estem formant persones i, per tant, hem
de ser capaços d'inculcar-los els valors de compan-
yonia, solidaritat, altruisme, dignitat i orgull de for-
mar part d'un col·lectiu com el Club de Futbol Sant
Julià, alhora que els hem de fer conscients que, allà
on van, hi porten el nom del nostre poble, Sant
Julià de Vilatorta i que la imatge que ells transme-
ten és la que molta gent s'endurà del nostre poble.
Per tot això, la temporada vinent comportarà,
també, canvis importants en la disciplina d'entrena-
ments i partits, essent tot això coordinat per un
coordinador de futbol base en qui tenim posades
moltes esperances per a millorar els aspectes que
creiem bàsics per l'èxit del futbol al nostre poble,
sempre tocant de peus a terra i sense pretendre anar
més lluny dels que ens pertoca tot i mirant el nostre
entorn i el poble on som.

Aprofito per a desitjar a tots els vilatans i vilata-
nes unes molt bones vacances, alhora que desitjo
que la temporada 2009-2010 ens porti molts d'èxits
en tots els nivells.

Oriol Tafanell
President Club de Futbol Sant Julià

El C.F. Sant Julià és equip de segona!!!
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CE Vilatorta
Benvinguts vilatans i vilatanes, 

Un any més l'estiu ha arribat i
amb ell s'acosta una nova edició del
Torneig de Bàsquet Caixa Manlleu.
I no és una edició qualsevol ja que
aquest any celebrem el 25è aniversa-
ri d'aquesta gran festa del bàsquet
on tothom pot participar-hi i pas-
sar-ho d'allò més bé.

En els darrers 25 anys aquest tor-
neig ha esdevingut la gran festa d'es-
tiu del bàsquet català, reunint en la
darrera edició a una xifra rècord de
201 equips i 2500 esportistes parti-
cipants, disputant-se prop de 500
partits. En aquesta 25ª edició ens
proposem seguir millorant el tor-
neig per poder celebrar amb tots
vosaltres aquest quart de segle.

Per començar, una de les nove-
tats d'aquest any és que hem poten-
ciat la vinguda d'equips de fora de
Catalunya. Així, en aquesta edició
hi participaran equips de l'estat
espanyol, d'Anglaterra, d'Alemanya,
de Lituània, d'Eslovènia i esperem
que de molts altres llocs més. Però,
per suposat, el torneig està obert a
tots els equips, nivells i categories,
l'únic que cal és ganes de fer una
mica d'esport i passar-ho d'allò més
bé.

Pel que fa a la resta d'activitats
dins el torneig, aquest any més que
mai estem treballant perquè us ho
passeu encara millor que en ocasions
anteriors. 

Com cada any, durant el Torneig

es realitzaran moltes activitats de
bàsquet com un clínic per entrena-
dors, el Trofeu Albert Tobal cadet
preferent o el concurs de triples i el
d'esmatxades (tots d'inscripció gra-
tuïta). Seguint la línia dels últims
anys també hi haurà partits de pre-
temporada ACB. 

Enguany, però, fem 25 anys i
volem potenciar l'espectacle. A
diferència d'anys anteriors, als con-
cursos d'esmatxades i de triples hi
haurà premis en metàl·lic, concreta-
ment en el d'esmatxades es donarà
1000  al primer classificat i 500  al
segon, i en el de triples 500  al pri-
mer i 250  al segon. Els dos con-
cursos formaran l'“All Star” del 25è
torneig i tindran lloc el dissabte al
vespre. 

A part d'aquesta novetat, també
intentarem, en la mesura que els
calendaris de pre-temporada ho per-
metin, fer un triangular o un qua-
drangular amb equips ACB, amb
tots els partits jugats al pavelló de
Sant Julià.

A més, podreu participar en

moltes activitats
lúdiques en les
que hi trobareu
esports d'aventu-
ra, jocs per a la
canalla, karaoke,
festa del bàsquet,
globus aerostà-
tics,  xocolatada,
inflables, conso-
les Wii o carrilet
entre altres, totes
elles gratuïtes.

Com podeu imaginar-vos, la
preparació d'aquest gran esdeveni-
ment implica molta feina els mesos
anteriors però, sobretot, durant els
tres dies que dura el torneig. És per
això que estarem encantats de rebre
qualsevol voluntari que vulgui viure
el torneig des de dins (trucar al telè-
fon 649.18.91.46 o enviar mail a
MSANS@clinic.ub.es). Aquest tor-
neig està obert a tothom, i tots els
que tingueu ganes de formar-ne part
hi sereu benvinguts.

Finalment, agrair l'ajuda rebuda
per part de totes les entitats que ens
donen suport i molt especialment a
l'ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta per la seva col·laboració
desinteressada. 

Així doncs, esportistes i no
esportistes, petits, joves i grans,
veniu a gaudir de la 25a edició del
Torneig de Bàsquet Caixa Manlleu.
Molt bon estiu i molt bon Torneig.

ABSJV
Associació de Bàsquet

Sant Julià de Vilatorta
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• 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

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

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

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Restaurant

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

BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA
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