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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 la Festa Major - núm.
48 – s’acaba el dia 18 de maig. Les col·laboracions
les podeu enviar per correu electrònic a l’adreça
vilatorta@mailcat.org
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Han col·laborat

en aquest número:

Grups municipals de CiU i ERC, Jaume

Miravet, Anna M. Rifà,  Les Caramelles del

Roser, Santi Riera, Josep Trilla, Vilatorta

Teatre, Concepció Tort, Albert Puig, Paquita

Estrella, Martí Erra, Francesc Orenes, Marc

Bigas, Lluís Solanas, Fusterpuig, Carles Güell,

Escola Municipal de Música, Núria Freixanet,

Judit Trilla, Agrupació Sardanista, AMPA i

Llar d’infants municipal Patuleia, CEIP

Bellpuig, M. Antònia Rierola, APA i Col.legi

del Roser, C.E. Vilatorta, Rosa M. Alfonseda,

Jordi Johé, Èrica Gilabert, Rosabel Germà i les

cases comercials i particulars anunciants.
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• Ortodòncia • Implants dentals
• Odontologia general • Cirurgia bucal
• Pròtesi dental • Estètica
• Periodòncia

Dilluns de 3 a 9 de la tarda
Dimecres d’11 del matí 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

arribem a cada casa
VVilatorilatortata
ANUNCIA’T A
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Les caramelles del Roser

Un any més els Caramellaires del Roser ens
preparem per portar a tots els vilatortins, i als
visitants que ens vulguin acompanyar, la nos-
tra salutació primaveral, el matí de Pasqua
Florida.

Seguint una tradició documentada de més
de quatre segles, el cant pausat dels Goigs del
Roser, amb la resposta de l’orquestra, són el
punt central de la festa. Combinant amb els
Goigs del Roser, cantarem altres peces de
caramelles i corrandes. Aquesta és una altra
característica de les caramelles de Sant Julià:
tenir un ampli repertori d’obres escrites per
autors locals, expressament per a aquesta
finalitat.

Sortirem a les nou del matí i, fins prop de
les dues del migdia, anirem fent el recorregut
pels carrers del nucli antic del poble.
Entremig hi haurà la tradicional cantada a
l’església, després de la missa de dotze, i la
cantada final i la rifa de la Mona de Pasqua a
la plaça de l’Ajuntament.

I fem camí tot el matí

Per regalar un bell cantar

Un niu de sons, d’ocells i fonts

Negant la nit, negant l’oblit.

El nostre cant va traspassant

Carrers, racons, portals balcons,

El finestral, a dalt més alt.

Cant gentil d’abril.

de la Cançó d’abril d’Anton Carrera
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Carrer Perot Rocaguinarda, 11
Tel. 93 881 46 25

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
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En el primer Ple de l’any 2007, celebrat el  dia 11 de gener, es
va aprovar el pressupost de l’Ajuntament pel 2007, que puja
un total de 2.377.255,54 euros. Per capítols, el resum del pres-
supost és el següent:

INGRESSOS

Capítol Euros

1 Impostos directes 756.520,00

2 Impostos indirectes 170.000,00

3 Taxes i altres ingressos 732.590,54

4 Transferències corrents 653.345,00

5 Ingressos patrimonials 14.800,00

7 Transferències de capital 50.000,00

Total ingressos 2.377.255,54

DESPESES

Capítol Euros

1 Despeses de personal 747.731,95

2 Despeses en béns corrents i serveis 1.067.230,00

3 Despeses financeres 31.971,61

4 Transferències corrents 88.779,88

6 Inversions reals 272.077,48

9 Passius financers 169.464,62

Total despeses 2.377.255,54

Les principals inversions previstes en aquest exercici són les
següents: recuperació d’aigua de la depuradora per reg, xarxa
de televisió per cable a Vilalleons, instal·lació d’aire condi-
cionat  a les oficines de l’Ajuntament, equipament de la
cuina del CEIP Bellpuig, instal·lació de bandes reductores
de velocitat a l’avinguda de Puig i Cunyer, urbanització dels
solars del Pla parcial El Solà i urbanització de la plaça de la
farmàcia. 

Casa de la vila

Pressupost de l’Ajuntament
per a l’any 2007

Avís
D’acord amb l’article 23.2 de la
Llei Orgànica de Règim
Electoral General “…cada secció
inclourà un màxim de dos mil
electors…”.

Com que fins ara aquest
municipi només disposava d’una
única secció i el nombre d’elec-
tors d’enguany sobrepassa dels
dos mil, el Ple d’aquest
Ajuntament en la sessió extraor-
dinària de data 22 de febrer de
2007, ha acordat proposar una
nova divisió de seccionat per
carrers a la Delegació Provincial
de l’oficina del cens electoral. La
proposta té per objectiu dividir
el cens d’electors del municipi
en dues seccions per carrers, i
cada secció estarà dotada de
dues meses (A i B) en funció
dels cognoms. Les quatre meses
estaran situades en el mateix
col·legi electoral a l’Aula de
Cultura.

En conseqüència, les persones
incloses en el cens electoral de
tot el municipi, que vulguin
exercir el seu dret a vot  les pro-
peres eleccions, s’hauran de diri-
gir a l’Aula de Cultura (plaça del
Marquès de la Quadra, 1) i en
funció del domicili els corres-
pondrà una secció, i dins d’a-
questa secció els correspondrà
una mesa en funció de la prime-
ra lletra del primer cognom.

Dades demogràfiques
Del 17 de novembre de 2006 al 17 de febrer de 2007

Altes d’empadronament: 21
Naixements: 7
Baixes d’empadronament: 13

Defuncions: 2
Habitants a  17 de febrer de 2007: 2.906
1.486 dones (51,14%) i 1420 homes (48,86%)
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Reasfaltat de les avingudes
Jaume Balmes i de Puig i Cunyer

A primers d’any es van asfaltar
de nou l’avinguda de Jaume
Balmes, l’avinguda Puig i
Cunyer i una part dels adjacents
al carrer Calldetenes i passeig
Jacint Verdaguer.

Les obres han consistit en

Casa de la vila

Finalització de les
obres dels vestidors

de la pista
Aquest hivern la brigada municipal ha finalitzat
les obres de remodelació dels vestidors de la pista
poliesportiva. Amb aquestes obres ara disposem
de 4 vestidors nous amb calefacció i aigua calen-
ta, un per àrbitres, un WC de senyors i l’altre de
senyores i un tercer WC adaptat per a minusvà-
lids, així com un magatzem de material.

Rentat de cara a
l'Aula de Cultura

A l'Aula de Cultura, finançada al 50% per la
Caixa de Manlleu i l'Ajuntament de Sant Julià,
se li farà una rentat de cara que consistirà en pin-
tar les parets de nou, així com les portes i fines-
tres, l’escala d’accés i la col·locació d'una panta-
lla mural plegable de grans dimensions per a
facilitar-hi projeccions o passis de diapositives.
Tanmateix es col·locarà un plafó il·luminat a la
porta indicatiu de la seva existència.

l’arranjament del subsòl de
ciment malmès pel pas de vehi-
cles, la col·locació d'una capa
d’asfalt en tots els trams i la
construcció de tres remunta-
dors a l’avinguda Puig i Cunyer
per evitar que els vehicles corrin

massa.
Tanmateix s'ha tingut la pre-

caució de deixar sota el subsòl
uns passos d'una banda a l'altra
dels carrers per si en un futur és
necessari passar cables o algun
altre servei.
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Casa de la vila

Pla de posada en marxa del pavelló
Un cop acabada l'obra, el pla de posada en marxa del pavelló previst per l'equip de govern de
l'Ajuntament s'està complint fase a fase. A grans trets les fases són les seguents:

FASE OBJECTIU PREVIST

1 Contractació d'un conserge Setembre/06
2 Contractació i organització servei de neteja Setembre/06
3 Organització de la inauguració Octubre/06
4 Organització del quadrant per la utilització de la pista Octubre/06
5 Cessió d’us d’armaris i sales a les entitats del poble Desembre/06
6 Aprovació de l’ordenança reguladora dels preus del lloguer Gener/07
7 Posada en marxa del Bar amb màquines expenedores Febrer/07
8 Posada en marxa del Gimnàs Març/07
9 Obertura d’inscripcions nous socis gimnàs Març/07
10 Contractació amb indústries i comerços d’espais publicitaris Abril/07

A hores d’ara únicament falta la darrera fase, la contractació de publicitat en la que ja hi estem treba-
llant i properament també serà una realitat.

Ja funciona el
gimnàs del pavelló

Un cop acabat el termini de presentació d’o-
fertes del concurs públic per la gestió del
gimnàs del pavelló, únicament es va presentar
una oferta, la del 9-Gimsen, el qual se li ha
adjudicat, convertint-se a partir d’ara en una
empresa de serveis encarregada de posar els
monitors que faran les classes.

El gimnàs és de gestió municipal, per tant,
les quotes de soci les cobrarà l'Ajuntament.

Els socis de l'antic Gimsen, passen
automàticament a ser-ho del Gimnàs munici-
pal, amb els mateixos monitors però a les ins-
tal·lacions del pavelló i amb preus més econò-
mics.

Tots els interessats podeu demanar infor-
mació per fer-vos socis al mateix Gimnàs del
pavelló. Les inscripcions son permanentment
obertes.

La polifònica
de Puig-reig

torna a Sant Julià
Fruït d’un acord entre l’Ajuntament i la Caixa de
Manlleu a través de la seva obra social, el proper dis-
sabte 14 d’abril, ens visitarà la Coral Polifònica de
Puig-reig.

L’actuació tindrà lloc a la Plaça Major a les 8 del
vespre per commemorar la celebració del 30è
Concurs de Caramelles que es farà l’endemà i també
per refer-nos tots plegats de la mala sort que varem
tenir en el concert d’inauguració de la remodelació
de l’oficina de la Caixa de Manlleu, on es varen pro-
duir uns fets inesperats que van fer deslluir la festa.

Volem donar les gràcies a l'Obra Social de la
Caixa de Manlleu per aquest concert i a l’oficina de
Sant Julià per les seves gestions per aconseguir-ho, ja
que la Polifònica és una formació de gran prestigi i
té l’agenda molt apretada.

La Font d’en Titus és de Sant Julià
El Tribunal Suprem en sentència del dia 20 de febrer de 2007 ha donat la raó a l’Ajuntament de Sant
Julià sobre la impugnació del decret 250/2000 de 24 de juliol de la Generalitat de Catalunya per part
de l’Ajuntament de Calldetenes, així doncs el sector de la Font d’en Titus queda confirmat que pertany
a Sant Julià des de l’entrada en vigor d’aquest decret des de la seva publicació.
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Casa de la vila

Residu verd
Agrairíem als usuaris del servei de reco-
llida de brossa, restes de jardí, bran-
ques, etc., que les restes vegetals que
s’hagin de recollir, es deixin a fora el
carrer el diumenge al vespre, ja que a
les 8 del matí es comença a fer la reco-
llida.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Col·locació d’un
repetidor de

televisió al castell
Durant el mes de març, ha quedat instal·lat un nou
repetidor de televisió TDT al castell de Sant Julià.

Les obres han consistit en la instal·lació d’un recep-
tor per rebre el senyal directament de les antenes de
Collsuspina i per altra banda s'ha instal·lat un repeti-
dor que dóna cobertura al poble.

Si des de casa vostra, no teniu visió directe a
Collsuspina o mala recepció dels canals, podeu sinto-
nitzar-los per TDT únicament dirigint les vostres
antenes directament al castell de Sant Julià.

Aquestes obres han tingut un cost de 12.000 euros
i han estat realitzades per l’empresa Laureà Colom.

Instal·lació de televisió
per cable a Vilalleons

En el Ple del mes de febrer es va aprovar la instal·lació
d'una antena de TV a la teulada de l'antic Ajuntament
de Vilalleons, des d’on es farà arribar per cable a totes
les cases del poble.
D’aquesta manera es podran eliminar totes les antenes
existents i quedarà unificades en una de sola.

Antena de
telefonia mòbil

Des de fa temps l'Ajuntament va aprovar en un ple la
concessió de llicència per la instal·lació d'una antena
de telefonia mòbil d'Orange, on també està previst
que en el futur s’instal·lin en el mateix pal, la resta de
companyies, al camí de Puigsech, més o menys davant
del Pavelló.
Aquesta situació podria donar cobertura a tot el poble,
però per ara, els tècnics de la Generalitat diuen que a
Sant Julià ja en tenim de cobertura, i per tant no
donen el seu vist i plau.

Des del consistori hem fet arribar la nostra protes-
ta i hem convidat a aquests "tècnics" a venir a fer una
passejada pel poble i poder comprovar sobre el terreny
que no tenen raó. Esperem que ben aviat se n’adonin
i que finalment aquesta antena sigui una realitat.

Obres de l’entorn
del pavelló

Si us heu passejat pels voltants de la
zona esportiva municipal, haureu vist
que les obres d’urbanització d’aquest
sector s’estan portant a terme. En
aquests moments ja s’ha construït el
tancament de tot el recinte, la pavi-
mentació perimetral del pavelló i els
vials d’accés. També s’ha aplanat el
terreny entre el pavelló i el camp de
futbol. Pel que fa a la jardineria, ja
estan plantats bona part dels arbres.
Actualment s’està treballant en les
entrades al recinte i en la zona d’apar-
cament i serveis.

Canvi de làmpa-
des i lluminàries

Per complir la nova normativa de la
Generalitat de Catalunya d’estalvi
energètic i contaminació lumínica,
l’Ajuntament va adjudicar per concurs
a l’empresa SECE un projecte consis-
tent en canviar les lluminàries tipus
globus per unes altres de menys conta-
minació lumínica així com també les
làmpades de vapor de mercuri de 250 i
125 watts per unes altres de vapor de
sodi d’alta pressió de 70 i 100 watts.
Aquest projecte està finançat amb
200.000 euros per la Generalitat, dins
del programa PUOSC 2006-2007, la
resta l’aporta el propi Ajuntament.
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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
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Poble

16è Concurs de Pintura ràpida

Com ja és tradicional, el diumenge després de
Pasqua, el mateix dia del Concurs de Caramelles,
enguany, el dia 15 d’abril, es celebrarà el 16è
Concurs de Pintura Ràpida, convocat per
l’Ajuntament i l’Escola Municipal de Dibuix i
Pintura, amb l’assessorament del Grup de Pintors
“Tendències Art d’Osona”.

Aquest concurs obert a la participació de tots
els artistes, sense distinció d’edats ni categories,
començarà amb el segellat de les teles o suports, a
l’Aula de Cultura, de 8 a 10 del matí. Durant
aquest període hi haurà coca i xocolata per a tot-
hom. Les obres hauran de ser entregades al mateix
lloc fins a 2/4 de 2 del migdia.

A la tarda, després del veredicte del jurat, es
farà el lliurament de premis i les obres no premia-
des es posaran a la venda al preu que fixi el seu
autor, quedant exposades des de 2/4 de 7 de la
tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Els premis seran els següents: 
1r premi “Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta”
valorat en 900 euros.
2n premi “Diputació de Barcelona” valorat en
800 euros.
3r premi “Ajuntament de Vilatorta” valorat en
400 euros.
4rt premi “Caixa de Manlleu” valorat en 300
euros.

Premi especial aquarel·la “La Caixa” valorat en
300 euros.

I com a novetat, un Premi Especial a la inno-
vació artística a l’obra més original per la seva tèc-
nica i contingut, valorat en 400 euros.

Els premis de Categoria Juvenil, primer i
segon, seran patrocinats per la firma comercial
“Pintur” i consistiran en un lot de pintures, igual-
ment que els de categoria Infantil, en modalitats
A,B i C (segons edats). A més dels premis, tots els
participants juvenils i infantils tindran un lot
d’obsequis gentilesa de “La Caixa” i “Caixa de
Manlleu”...

Els premis de Categoria Juvenil, primer i
segon, seran patrocinats per la firma comercial
“Pintur” i consistiran en un lot de pintures, igual-
ment que els de categoria Infantil, en modalitats
A, B i C (segons edats). A més dels premis, tots els
participants juvenils i infantils tindran un lot
d’obsequis gentilesa de “La Caixa” i “Caixa de
Manlleu”.

Aquest concurs de pintura ràpida, al llarg de
tots aquests anys que s’ha anat celebrant, ha
adquirit un bon prestigi entre els diversos concur-
sos que es fan a Catalunya, i això fa que vinguin
pintors d’arreu del país, de tal manera que la nos-
tra pinacoteca municipal ha anat creixent amb un
contingut d’obres de diferents pintors i estils.
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Poble

30è Concurs de Caramelles
El proper diumenge 15 d’abril es farà el 30è
Concurs de Caramelles. Com en anys anteriors
s’ha establert una categoria absoluta amb una par-
ticipació màxima de 12 colles grans. Les colles
infantils amb un màxim de 5, actuaran amb
caràcter de trobada fora de concurs. Totes les
colles tindran premis en metàl·lic.

El premi caramella s’atorgarà a totes les colles
grans. Es puntuarà la interpretació, la qualitat i
originalitat de les peces de caramelles que es can-
tin i la uniformitat en la indumentària. Hi haurà
un primer premi de 1.000 euros, un segon premi
de 500 euros i una dotació de 200 euros per la
resta de colles participants. El premi Peça Lliure
s’atorgarà a la colla que ofereixi la millor interpre-
tació, qualitat i originalitat de la peça de lliure

elecció, dotat en 200 euros. El jurat estarà format
per un membre de cada colla i no s’admetran les
interpretacions amb acompanyament musical
preenregistrat, ni els instruments elèctrics.

La diada començarà amb la trobada de totes les
colles i acompanyants a la plaça de l’Ajuntament,
on se’ls oferirà un esmorzar amb coca, xocolata
desfeta i vi bo. Les Caramelles del Roser obriran el
certamen i tot seguit començarà la fase de con-
curs. Mentre el jurat delibera actuaran les colles
infantils que donaran pas al veredicte i al reparti-
ment de premis. L’acte es clourà amb l’actuació de
la colla guanyadora.

A més del concurs de pintura ràpida, al llarg
del matí es farà la 3a trobada de col·leccionistes de
plaques de cava, a la plaça de l’Ajuntament.

24a Caminada Popular de les Guilleries
La 24a. Caminada Popular de les Guilleries es farà el proper diu-
menge 20 de maig. En aquests moments, s’està dissenyant el reco-
rregut que serà d’entre 17 i 20 quilòmetres i comptarà, com en
totes les edicions, amb algun tram que no s’ha fet en cap camina-
da. El punt de sortida i arribada serà el parc de les Set Fonts on hi
haurà la taula d’inscripcions. Al llarg del seu trajecte s’establiran
diversos punts de control i avituallament i tots els participants
seran obsequiats amb una peça de la nova col·lecció. Us  recoma-
nem aquesta petita aventura que es pot fer amb la família, amics,
sols..., com vulgueu, i gaudir dels magnífics paratges i vistes de la
nostra rodalia.

Roba recollida
durant l’any

2006
L’associació Humana ha fet pública les
dades de la recollida de roba de l’any
passat. En el contenidor situat a l’apar-
cament de la zona del Perer s’hi ha dipo-
sitat un total de 6814 quilos de roba,
1400 quilos més que l’any 2005.

Humana és una associació dedicada a
la recollida per a la cooperació al desen-
volupament; els beneficis de la venda de
roba es destinen a les persones amb pro-
blemes de marginalitat del nostre país o
als nens africans sense escolaritzar.

La festa de Sant Julià
El passat diumenge dia 14 de gener, es va celebrar la festa
del patró de la parròquia amb la tradicional missa a l’esglé-
sia parroquial amb el cant de l’ofici en llatí, compost per
Ramon Victori. A la tarda hi va haver l’actuació de Marc
Casas, que va oferir un concert pedagògic sobre percussió.

10è Ral·li Esprint
Sant Julià

El passat 25 de febrer es va fer el 10è Ral·li Esprint Sant
Julià, que com cada any va transcórrer pel tram Sant Julià-
Espinelves per la BV-5201. Va comptar amb la participació
de 91 equips i el guanyador, va ser el pilot Jordi Zurita amb
el seu copilot Òscar Sánchez, que estrenava un Peugeot 307
WRC.
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Poble

Amics de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons,
Ens plau comunicar-vos un bon esdeveniment: el
naixement  de l’Associació de Veïns de Vilalleons.  
L’associació s’ha engendrat fruit d’un
seguit/cúmul de neguits i inquietuds que afecten
als Vilalleonins. L’associació és l’eina adequada
per tal d’endreçar i canalitzar aquestes necessitats
comunes.

Diuen que tota persona quan neix ja té un
caràcter. Així que si haguéssim de personificar a
l’associació, us diríem que en els seus gens hi té
l’esperit de cohesionar les relacions humanes, de
vetllar pel territori,  de conservar i preservar les
bones tradicions, i de ser un vincle afectiu i efec-
tiu amb l’Ajuntament. Com veieu, en els nostres
gens hi ha molta informació però el missatge és
simple i clar: estimem i volem que estimeu el
terme de Vilalleons amb tots i cadascun dels seus
atributs.  

Diuen que la personalitat és allò que mostrem;
és aquella part que es manifesta i queda al desco-
bert. Potser és la part més difícil; la part que cal
treballar. Des de l’associació ens volem mostrar

Neix l’Associació de Veïns de Vilalleons
oberts, actius i responsables:
- Oberts, perquè pretenem que tu i tothom en
formi part i ningú se’n senti exclòs; volem que
sigui representativa i en puguis ser partícip. Que
ens puguis fer arribar queixes, propostes i sugge-
riments.
- Actius, per justificar la raó de ser/existir. Perquè
ens queda molt per corregir i encara més per
aprendre. Per això volem promoure activitats per
conèixer l’entorn i per conèixer i reconèixer a les
persones.
- Responsables, perquè  volem que per a tots en
sigui un referent, actuant amb respecte, coherèn-
cia i humilitat. 

Hem nascut arrel d’una necessitat. L’embrió ja
ha estat fecundat però fer créixer a l’associació
també depèn de tu que ens estàs llegint. Nosaltres
t’hi convidem. La nostra seu social és l’antic
Ajuntament, s/n del municipi de Vilalleons. 

Llarga vida a l’Associació de Veïns de
Vilalleons. 

Associació de Veïns de Vilalleons

La revista Vilatorta posa l'espai Poble a disposició de tothom que vulgui fer un comu-
nicat, expressar una opinió, una crítica, comentar la fotografia d'un esdeveniment social, anun-
ciar un acte públic, etc. Només cal que aquestes gasetilles siguin respectuoses i que la informació
continguda sigui veraç. Atesa la limitació de l'espai, cal que tots els articles siguin d'una exten-
sió 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: vilatorta@mailcat.org 

Vilatorta Teatre
Vilatorta Teatre dóna la benvinguda
al seu nou membre, Joan Rodríguez
i Font, nascut el passat desembre del
2006. Felicitem els pares Joan Carles
i Anna, i els encoratgem a seguir
endavant en aquesta nova tasca, com
sempre, amb il·lusió, coratge i ale-
gria. Moltes Felicitats! 

Recordem a
les Carmes...
Que aquest any tornarem a
fer un sopar amb totes les
Carmes, Maria Carmes,
Carmetes, ...

Veniu que ens ho passarem
molt bé!

Coral Cants
i Rialles

Si t’agrada cantar i vols
passar una bona estona! No
t’ho pensis més, apunta’t a
la Coral Cants i Rialles. Per
més informació trucar al
93 812 21 79.
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Poble - Opinió

Un artefacte molt perillós
van informar que era una bomba incendiària,
d’algu que feia proves de funcionament.

Veieu el que això suposa? Ja tenim el pro-
blema a casa, per això us demano, que si veieu
alguna cosa sospitosa, aviseu als mossos ràpi-
dament.

Albert Puig 

El passat dia 21 de febrer, mentre passejava
pel camí de la font de la Riera, un objecte em
va cridar l’atenció. Em vaig apropar i vaig
veure un cilindre, amb cables connectats i un
mecanisme de rellotge de cuina.Vaig compro-
var que es tractava d’un objecte perillós i tot
seguit vaig avisar als mossos d’esquadra.
Després d’haver inspeccionat l’artefacte, em

Cop de Canell
Quan deixem el cotxe engegat men-
tre esperem algú, anem a recollir un
encàrrec, xerrem amb coneguts o
deixem els nens a l’escola, pel sol fet
que el cotxe és al carrer, no ens ado-
nem del que arribem a contaminar,
tan atmosfèrica com acústicament.
Imaginem-nos per un moment a la
sala de casa nostra amb el cotxe
engegat al costat. Ep! Ni suportaríem
el fum per raons òbvies, ni el soroll.
Encara que no ho sembli, al carrer és
el mateix, i ens fem mal a nosaltres,
els nostres fills i sobretot al nostre
planeta. Només cal un cop de canell
per voltar la clau del cotxe.
Hi ha qui diu que contamina més el
fet de parar i engegar el cotxe, pot-
ser sí, quan és un minut, però és
minoritari.

Paquita Estrella

No a la MAT
Representació de Sant Julià de Vilatorta a la manifes-
tació - concentració a Girona el passat 1 de novem-
bre de 2006 i prèvia a la cimera França - Espanya del
16 de novembre.

Autor: Martí Erra
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Article d’opinió

Fa quatre anys, durant l’anterior campanya electo-
ral, Convergència i Unió com a programa de govern
va enviar a tots els veïns un fulletó on s’exposaven
els seus objectius de govern. Fent un cop d’ull a
aquest fulletó observem que no s’han complert els
objectius que són primordials per Esquerra i que
tenen molt a veure amb la vida del poble:

Recolzar les iniciatives de les entitats: 
• Les entitats de Sant Julià reben o molt poca o gens
d’ajuda per part de l’Ajuntament, cosa que ha fet
que moltes d’elles desapareguessin després de molts
anys de lluita per tirar endavant.

Promocionar el poble a nivell econòmic i cul-
tural:
• Per desgràcia, els esdeveniments culturals del
poble han anat en detriment any rere any, on abans
hi havia Associació de Pessebristes, Patronat de
Cultura, Comissió de Festes, Consell de Joventut,
Grup Excursionista, Club Ciclista, Grup de
Geganters i un llarg ectècera d’entitats que organit-
zaven actes culturals, ara no hi ha res. No es fan acti-
vitats per la gent del poble i això fa que ens despla-
cem als pobles veïns. Per exemple, els pares han de
portar la quitxalla a altres municipis a veure titelles
o actuacions infantils. 
• A nivell econòmic Sant Julià té un potencial cul-
tural i paisatgístic tan important, que amb una bona
promoció turística podria augmentar espectacular-
ment el nombre de visitants, amb el benefici que
suposaria per hotels, restaurants i comerços. No s’ha
fet res en aquest sentit.

Promocionar l’ús d’energies alternatives:
• En aquest cas no tan sols no se n’ha promocionat
l’ús sinó que els equipaments del municipi no dis-
posen de cap tipus d’energia renovable, tampoc en
disposen les instal·lacions noves com el Pavelló o les
escoles tot i que la Generalitat ofereix subvencions
per recolzar els municipis per donar exemple en
aquest àmbit. 
• Cal afegir que tots aquells temes relacionats amb
el Medi Ambient no es tenen en compte per part de
Convergència. Ni a Sant Julià ni a Vilalleons no es
recull la matèria orgànica, tot i que està inclosa a la
factura dels vilatortins/es! Tampoc es realitza la reco-
llida selectiva. 

Incidir i solucionar temes d’educació cívica i
social:
• El Polígon industrial no té un bon accés. Gràcies
a això, el trànsit de camions per dins el poble és
molt molest tant pel soroll com per pol·lució la que

Fàcils promeses incomplertes  
patim tos plegats. Per això Esquerra proposa habili-
tar JA la carretera d’Altarriba a la Quintana, amb
una rotonda que permeti als veïns de la Font d’en
Titus accedir a la carretera de Sant Julià a Vic sense
perill. Una sortida a l’Eix des del polígon és una
solució a llarg termini, i el problema és massa urgent
com per posposar-lo tan temps. Creiem que si tot
això encara no s’ha resolt és perquè aquest problema
dóna arguments als plans que té Convergència pel
polígon industrial. Mentrestant, Sant Julià en pateix
les conseqüències.
• La problemàtica dels sorolls a causa de les motos
no s’ha solucionat. Qualsevol Ajuntament raonable
parlaria primer amb els que causen el soroll. I si no
s’avenen a solucions, es limitaria a proposar als
Mossos d’Esquadra que apliquin la legislació vigent
al nostre municipi. 
• Tampoc s’ha incidit en el fet que reiteradament ens
trobem amb bosses d’escombraries al costat dels
contenidors o mobiliari per llençar i estris vells que
caldria enviar a la deixalleria per altres vies. Tot això
es pot permetre amb una taxa d’escombraries com la
que paguem?

Promoure diferents circuits d’orientació i pas-
seig:
• En aquests moments no hi cap circuit de passeig
ni d’orientació.

Donar utilitat a l’edifici municipal de
Vilalleons
• Tot i que tampoc s’ha actuat al respecte l’edifici
municipal de Vilalleons no és l’únic edifici del poble
a qui cal donar utilitat, per sort disposem de molts
locals però que per desgràcia i per falta de recolza-
ment a les entitats i iniciatives, ningú els utilitza.

Acabar l’enjardinament de les Set Fonts.
• Les Set Fonts és un dels paratges més emblemàtics
del nostre poble, amb tot, no tan sols no s’ha acabat
d’enjardinar sinó que cal una restauració imminent
de l’emplaçament no només per l’estètica i pel perill
que pot comportar; sinó perquè torni a ser un espai
de joc pels nens i nenes del nostre poble.
I deixeu-nos tocar un punt final. L'Ajuntament no
comunica. Des d'Esquerra estem parlant amb els
veïns i no s'assabenten dels afers que els afecten
directament.
Comentant tots aquests punts, des del nostre partit
volem transmetre la voluntat d’actuar per la nostra
gent. 

ERC de Sant Julià i Vilalleons
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Article d’opinió

Segurament en aquestes dates en què surt la
revista Vilatorta, ja us haureu assabentat  per altres
mitjans de premsa comarcals de les persones que es
presenten a les properes eleccions del dia 27 de maig
al nostre municipi, però crec que és a través de la
revista del nostre poble que us haig de dir que jo
encapçalaré la candidatura de Convergència i Unió
una vegada més, amb les mateixes ganes i la matei-
xa il·lusió que la primera vegada, incorporant a la
candidatura algunes persones noves que amb les
seves idees i els seus projectes facin que, si tenim la
vostra confiança, puguem treballar els propers qua-
tre anys per Sant Julià i Vilalleons i per tots vosaltres
amb la màxima intensitat, i així  millorar encara més
tots els serveis dels  que ara ja disposeu com a vila-
tans.

És el meu deure també demanar-vos que el dia

27 de maig aneu a votar, sé que segurament esteu
tips d’eleccions i decepcionats, però es un dret que
teniu i un deure que heu de complir, i en aquestes
eleccions escollireu  a les persones que formaran el
govern que teniu més a prop, gent del poble que
trobeu cada dia pel carrer, que coneixeu i que estan
disposats a dedicar una part del seu temps de lleure
pel vostre benestar, per tant us demano que lluny de
les sigles en què cada candidat es presenta escolliu la
candidatura que us faci més confiança per les perso-
nes que la componen i aneu a votar-la.

Amb la seguretat que complireu amb el vostre
deure i que sabreu elegir als millors representants pel
poble de Sant Julià i Vilalleons, us dono les gràcies
per endavant.

Joan Rosell i Ballús
Candidat de C.I.U. a les eleccions municipals

17

Benvolguts vilatortins i vilatortines
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Itineraris

Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
8 - FONTS

Llorenç. Més endavant baixem a l’esquerra pel pas-
seig Mossèn Cinto Verdaguer.

1:17-5’13 km-589m Font del Doctor Sanmartí:
pugem a l’esquerra per l’avinguda Jaume Balmes.

1:20-5’37 km-594m Cruïlla: abans d’arribar al
carrer Sant Roc agafem a la dreta pel carrer del
Compositor Ramon Victori.

1:22-5’45 km-594m Font de la Plaça de
Catalunya: continuem recta per davant del bar i
seguim cap el carrer del Pont.

1:24-5’53 km-596m Plaça Major: travessem la
plaça i seguim pel carrer de Jesús cap a la dreta i des-
prés a l’esquerra pel carrer del Montseny.

1:26-5’67 km-593m Plaça Montseny: creuem la
plaça i baixem a la dreta.

1:27-5’74 km-590m Carretera de Sant Hilari:
girem en direcció a Sant Hilari.

1:35-6’36 km-604m Cruïlla: Deixem la carretera i
baixem per una pista ampla a la dreta.

1:49-7’30 km-600m Cruïlla: abans de creuar un
rierol agafem un corriol cap a l’esquerra.

1:51-7’41 km-603m Font de la Riera: seguim per
l’únic camí que puja.

2:00-8’02 km-629m L’Eix: passem per sota el via-
ducte i anem cap a la dreta.

2:06-8’42 km-619m Cruïlla: deixem la pista princi-
pal i pugem cap a l’esquerra.

2:10-8’66 km-628m  La Riera (ruïnes): Trobem un
camí a l’esquerra i un a la dreta però tirem recte per
un corriol de pujada bastant difícil.

2:12-8’82 km-640m Camí de la Carena: seguim a la
dreta cap a Sant Julià.

2:31-10’05 km-629m Casal de Bellpuig: ruïnes que
ens queden a la dreta i continuem pel GR2 cap a
Sant Julià.

2:42-10’77 km-588m Carretera de Vilalleons: la
creuem i continuem pel GR.

2:45-10’99 km-576m Punt d’informació de les Set
Fonts.

Fusterpuig

Itinerari: Set Fonts - Font del Cargol - Font d’en
Pep - Font d’en Titus - Font del Dr. Sanmartí - Font
plaça Catalunya - Plaça de la Font - Font de la Riera
- Set Fonts

Dificultat: baixa - Temps: 2h 45’ a peu - Distància:
11 km - Desnivell: 135 m acumulats - Època de
l’any: Tot l’any - Aconsellable: A peu o BTT.  

Descripció: 
0:00-0,0 km-576m Set Fonts: sortim de les Set
Fonts i ens desviem cap a l’esquerra direcció a la
Font de Sant Fèlix i continuem recta. 

0:02-0,13 km-569m Cruïlla: deixem una pista a
l’esquerra i una a la dreta.

0:04-0’27 km-567m Font del Cargol: ens queda a
l’esquerra al costat de la riera.

0:05-0’32 km-566m Font d’en Pep: agafem la pista
principal a l’esquerra asfaltada.

0:13-0’89 km-555m L’Altarriba: creuem la carrete-
ra de Vic, agafem el primer carrer a la dreta i el
següent a l’esquerra.

0:16-1’07 km-563m Font d’en Titus: un aiguaneix
sota unes alzines. Pugem pel mateix carrer.

0:19-1’26 km-574m Cruïlla: al final del carrer
trenquem a l’esquerra i tirem tot recte per un carrer
de baixada.

0:23-1’55 km-564m Cruïlla: passem pel costat d’un
passeig i trenquem cap a l’esquerra també de baixada.

0:26-1’77 km-560m Cruïlla: baixem per la carrete-
ra asfaltada cap a Folgueroles.

0:30-2’02 km-550m Cruïlla: seguim cap a la dreta
per la carretera de Vilanova de Sau.

0:44-2’97 km-560m Font Trobada: deixem la
carretera i baixem per la pista de la dreta.

0:55-3’67 km-570m Cruïlla: deixem dues pistes a
l’esquerra i tirem recta direcció a Sant Julià de
Vilatorta.

0:59-3’95 km-573m Cruïlla: deixem una pista a
l’esquerra i continuem per una pista de pujada
pedregosa.

1:09-4’65 km-597m Urbanització de l’Albereda: a
la rotonda girem a la dreta per l’avinguda de Sant
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Meteorologia

En aquest primer any de ple funcionament del
nou observatori, aquest ha recollit un gran nom-
bre de dades, sèries complertes cada 10 minuts
que a partir d’ara estaran a disposició de tothom
que les pugui necessitar. L’instrumental funciona a
la perfecció i amb una gran fiabilitat.  En aquest
darrer mes de febrer s’ha posat en funcionament
una pàgina web amb un servidor permanentment
connectat que recull les dades de l’observatori i les
publica a la web amb un interval de 10 minuts, el
sistema  actualitza automàticament el navegador
perquè tothom pugui veure pràcticament en
temps real el que està succeint al poble en matèria
de meteorologia.

L’adreça de caràcter temporal és :
http://www.telefonica.net/web2/vilatortameteo

A la pàgina principal veureu un apartat que diu
“dades actuals” i molta més informació de tot
tipus així com enllaços a les principals pàgines
meteorològiques i alguna de caràcter local, com
ara l’observatori astronòmic o bé una pàgina que
parla de les Caramelles del Roser.

Igualment trobareu una adreça de correu on
podeu adreçar qualsevol consulta o suggeriment
per  millorar el funcionament de tot plegat.

Pel que fa a l’any 2006, la meteorologia ha
seguit la tendència dels darrers anys, lleuger incre-
ment de les temperatures, pluges irregulars tot i
que la mitjana al final no ha estat tan llunyana de
l’habitual. En resum, poc fred, calor i poca pluja.

La  comparativa d’enguany és amb  el 1931, fa
75 anys. Curiosament el 1931 presenta força simi-
lituds  amb el passat 2006. Tot i que hi ha diferèn-
cies apreciables que val la pena comentar. A pri-
mer cop d’ull tot sembla força igual però si obser-
vem amb detall veurem per exemple que tot i que
les mitjanes de les temperatures màximes no dife-
reixen pas massa, sols uns 28 graus en tot l’any de

Resum meteorològic de l’any 2006
a Sant Julià de Vilatorta

diferència en les mitjanes, en el cas de les tempe-
ratures mínimes sí que podem veure que l’hivern
ha estat especialment més suau, o menys fred
millor dit, concretament difereixen força els valors
mitjans de gener i febrer, molt més freds als 1931,
i també observem la temperatura mínima del mes
de desembre, amb una notable diferència respecte
a la del 1931, força més freda en el seu conjunt,
com de fet seria d’esperar a les nostres contrades.
Tot plegat ens situa la mitjana de les temperatures
mínimes del 2006  clarament per sobre del 1931.

Pel que fa a les pluges, curiosament la quanti-
tat és força semblant, la diferència la podem
observar en la distribució de les diferents quanti-
tats, això ho podem veure en els gràfics. El 1931
presenta una distribució força més “lògica” de les
precipitacions, amb quantitats importants als
mesos de primavera i tardor, i una baixada clara en
els mesos considerats secs, gener i febrer, estiu, i
desembre.

Al 2006 tenim una distribució de precipita-
cions del tot anàrquica, un gener plujós, una pri-
mavera seca, amb quantitats ben minses i llavors
una tardor amb tempestes irregulars i quantitats
importants d’aigua caiguda en forma de xàfecs
que normalment no serveixen de gaire res. També
resulta curiós destacar que al 1931 va ploure un
total de 124 dies i al 2006 tan sols  91.

Sense entrar en alarrmismes sobre el canvi
climàtic ni d’altres consideracions, sí que vull fer
constar una certa variació de les temperatures, cla-
rament més suaus i  n’hem tingut bona mostra
aquest principi d’any 2007. En qualsevol cas, cal
una sèrie molt més complerta de dades per veure
quina tendència es segueix i per altra banda queda
clar que  podem perfectament recular molts anys
enrere per observar dades no pas tan diferents de
les actuals.

Nou link de dades actuals de meteorologia a la pàgina web del
municipi, hi trobaràs tot el que fa referència a la temperatura, la
humitat, el vent, la pluja, etc. del poble, amb l’actualització de les
dades cada 10 minuts.Visita’l!
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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. Industria, 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
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ

Entreteniments

Concurs “D’on és aquesta foto?”
Aquesta peça de ceràmica pertany a un
lloc molt lligat a la cultura, l’espectacle, a
la música, etc.

Si sabeu el lloc podeu GUANYAR
UNA MONA DE PASQUA. 

Podeu deixar la resposta a la bústia de
l’Ajuntament, fins les 12 hores del dia 13
d’abril. 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 mona de pasqua per gentilesa de la
Pastisseria Crossandra.

El sorteig es farà el mateix dia 13 d’a-
bril, a les 2 del migdia, a les oficines
municipals.

tuba
violí
fagot
saxo
metrònom
cascavells
bateria
sordina

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
DE

banjo
acordió
trombó
castanyoles
arpa
clarinet
trompa
plectre

- Instruments musicals
2ª part -

Butlleta per a participar al concurs 

Resposta: 
La peça pertany a ...…........….......………….....…………………………………………………................................................................................................……………………........

Dades del concursant:

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

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

Per Concep Tort
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resumim com a “Sit”.
Si un castellà diu que ha vist un “Ratonero
moro”  ha vist un “aligot rogenc” i si us parlen
d’un “Buitrón” no penseu en un enorme
“Voltor”, sinó un “Trist” en català (ocell petit) que
rep el bonic nom de “Butxaqueta” a Mallorca.
Si un francès us parla de “Traquet Terrier” no és
l’últim model de cotxe tot terreny. És una
“Tarabilla” espanyola i un “bitxac” a la plana de
Vic.
“Weisschwanzsteppnkiebitz” no és un exercici
de mecanografia. És alemany i vol dir “Chorlito”
espanyol o “Fredeluga” catalana.

El racó dels ocells

vui voldria tractar de la nomenclatura dels
ocells en diferents llengües, a vegades unes
poden semblar les altres i les altres la nos-
tra. Unes defineixen l’espècie en un mot

curt i encertat, d’altres utilitzen uns grafismes
complicats, unes es fixen en el color i d’altres en el
cant, però entre totes podem passar l’estona entre-
tinguts que el cap i a la fi és el que compte.

“Pito formigueiro” no és cap “narco traficant
gallec”. És un “Colltort” català (de la família dels
picots).
“Paspallás” no és el nom d’un personatge nocturn
de Tele 5. És gallec i vol dir “Quail” a Anglaterra,
“Torillo” a Andalusia i “Guatlla” a St. Julià.
Si un italià diu: “Rondone” ha vist un “vencejo”
espanyol i un “falciot” català.
“Barbagianni” no és el nom d’un pirata Italià. És
el mateix que una “curuxa” per un gallec o una
“òliba” aquí.
“Ballerina” a Itàlia, és una“Lavandera” espanyola
i una “cuereta” nostra.
“Roller” no és una marca de patins anglesos. És
una “Carraca” a Espanya i un “Gaig” aquí.
“Nightingale” podria ser l’última cançó de Frank
Sinatra o un club nocturn, i és el bonic nom anglès
per definir un “rossinyol”.
“Goldfinch” podria ser el títol d’un film de James
Bond 007 i és un “colorin” andalús, un “Jilguero”
espanyol, una “Cardina” a la garrotxa i una “cader-
nera” aquí.
“Kingfischer” traduït literalment de l’anglès vol
dir rei pescador i és una bona definició del que a
Portugal en diuen un “Guarda Rius” i aquí
“Blauet”.
“Sand Martin” a Londres és un “Avión zapador”
castellà i “Oreneta de ribera” catalana.
“Woodcock” no és un festival de música anglesa,
és una “chocha” espanyola una “cega” a ses illes i
una“becada” aquí.
“Spanish Sparrow” podria ser un “souvenir”
(record) espanyol  comprat a Lloret de Mar per un
anglès i en canvi és un “pardal de passa” català.
“Cárabo” és castellà, encara que sona a sud-ame-
ricà, doncs be aquí és un “Gamarús” (rapinyaire
nocturn) força semblant al “Alloco” dels italians.
“Chiringolo” o “Escribano” és castellà, aquí ho

No us ho he explicat mai allò de… Noms d’ocells

A

Si un portuguès diu “Peneireiro-de-dorso-mal-
hado” ha vist un “xoriguer” (petit rapinyaire).
“Guillemot” podria ser el nom d’un cavaller
català de l’edat mitja, doncs no! És anglès actual
i significa el mateix que “Uria” a Itàlia  i nosaltres
bategem amb l’estrany nom de “Sormogollaire”.
I per anar acabant dos que s’assemblen força.
“Hoope” anglès, és “Upupa” a Itàlia i “Puput”
aquí.
O “Cucut” català, ”Cucó” castellà “Kukú”, basc i
“Kuckuck” alemany. 
A Menorca n’hi ha un que n’hi diuen “Tiruril-
lo,” aquí “corriol” i jo us dic: “bye bye” “Au
revoir” Adéu Siau!!!

Carles Güell i Ausió - transgue2@terra.es

Fredeluga
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Guernica

El Guernica de Picasso:
un al·legat contra la guerra

El dia 26 d’abril d’enguany s’a-
compleix el 70è aniversari del
bombardeig de la població de
Guernica, a 30 km de Bilbao
capital de les quatre regions del
País Basc, espai sagrat, símbol
de llibertat i de democràcia i,
alhora, lloc de pelegrinatge. En
efecte, durant la guerra incivil
espanyola i per espai de més de
tres hores de la tarda del fatídic
dilluns 26 d’abril de 1937, una
pluja de bombes caigué sobre la
població civil per obra de la
“Legión Cóndor” de l’aviació
alemanya nazi.

El resultat de les més de 500
bombes i més de 3000 projectils
incendiaris fou, com a mínim,
de 116 víctimes documentades,
per bé que algunes fonts sobre-
passen amb escreix el miler de
morts. El 70% de cases foren
destruïdes, un 20% danyades i,
tot plegat, enmig del dantesc
espectacle d’un incendi que
durà tres dies i tres nits. Fou la
primera gran massacra civil de

la història. Segons Goëring,
ministre alemany d’aviació i
successor eventual de Hitler, fou
com una mena d’assaig del que
s’esdevindria en la II Guerra
Mundial de 1939-1945. Fins
aquí, el fet objectiu del bombar-
deig.

Manuel Tuñón de Lara, en el
seu llibre La España del siglo XX,
aporta un testimoni escruixidor
del bombardeig per boca del
sacerdot Alberto Onaindía, que
el presencià just arribat a
Guernica: “(...) Durante ese
tiempo no pasaban cinco minu-
tos sin que el espacio se viera
ennegrecido por los aviones ale-
manes. El método de ataque fué
siempre el mismo. Primera-
mente, hacían fuego de ametra-
lladora; después lanzaban las
bombas explosivas y, finalmente,
las incendiarias. Los aviones
volaban muy bajo, arrasando los
caminos y bosques con fuego de
ametralladoras, y en las cunetas
de las carreteras se amontonaban

juntos, tirados al suelo, hom-
bres, mujeres y niños. Se oían
gritos de dolor por todas partes
y las gentes, llenas de terror, se
arrodillaban levantando sus
manos al cielo, como si implora-
sen a la Divina Providencia”.
Fins aquí, el fet objectiu.

Pablo Picasso havia estat
nomenat director del Museu
del Prado segons disposició del
20 de novembre de 1936 i, a
començaments de 1937, exiliat
a París, havia rebut l’encàrrec
per part del Front Popular,
guanyador de les eleccions del
16 de febrer de 1936, de realit-
zar un mural per al pavelló de la
República espanyola en
l’Exposició Universal de les
Arts i la Tècnica de París, de
1937. De fet, però, Picasso no
posà mans a l’obra fins a pri-
mers de maig quan, impressio-
nat per la visió de les imatges
fotogràfiques del bombardeig
de Guernica en el diari parisenc
Ce Soir del dia 1 de maig de
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Guernica

1937, s’adonà realment de la
magnitud de la tragèdia.

Heus ací, doncs, que
Picasso, situat a l’antic palau de
Savoie-Carignan del carrer dels
Agustins de París, començà a
fer desenes d’esbossos i l’11 de
maig inicià pròpiament la pin-
tura de la tela que durà un mes
i escaig. Queda constància del
procés d’elaboració del quadre
gràcies al reportatge fotogràfic
que en va fer la pintora i fotò-
grafa pròxima al surrealisme
Dora Markovitch (1907-1997),
de sobrenom “Maar”, l’amant
oficial que convisqué amb l’ar-
tista de 1936 a 1945

El resultat final del Guernica
de Picasso, materialment par-
lant, fou una obra de gran for-
mat -3,49 m d’alçada per 7,76
m d’amplada- realitzada amb
pintura mat vaníl·lica de tipus
industrial, dins l’escala dels gri-
sos entre el blanc i el negre, amb
la simbòlica renúncia gairebé
total al color, fora d’uns tocs de
blau i d’ocre. Estilísticament,
l’obra presenta bones afinitats
amb l’expressionisme, el cubis-
me i el surrealisme que Picasso
havia assumit com a formes prò-
pies personals d’expressió.
Conceptualment parlant, es
tracta d’una obra d’una gran
càrrega emocional i simbòlica
que ultrapassa els límits de
l’estètica, és a dir, d’una obra
que té tanta vida que no et deixa
impassible gràcies al missatge
clar i contundent que conté:
NO A L’HORROR DE LA
GUERRA!

L’arquitecte Josep Lluís Sert
que, juntament amb Luis
Lacasa, havia estat creador del
pavelló deixà escrites les seves
impressions al respecte: “La gent

desfilava davant l’obra en silenci,
com si s’adonessin que, a més
del seu valor pictòric, era una
premonició del que després fou
la guerra mundial. Un crit de
protesta contra la barbàrie de
tota guerra i més de les dels nos-
tres dies. Un crit, doncs, d’un
poble que lluita per la seva lli-
bertat, per la seva dignitat i pels
seus drets”.

Després de l’exhibició del
Guernica a París el juliol de
1937, l’obra fou exposada a
Londres i, el 1939, Picasso
viatjà a Amèrica amb el quadre
per recaptar fons pels refugiats
republicans i el deixà sota
custòdia al Museu d’Art
Modern de Nova York
(MOMA), des d’on itinerà, per
espai de més de quaranta anys,
per diferents països americans i
europeus convertit en una
icona de l’exili. Des del silenci
eloqüent de les seves imatges, el
quadre també fou objecte de
debat amb clares repercussions
polítiques ja que, per explícita
voluntat de Picasso, el
Guernica no arribà a l’Estat
espanyol, propietari de l’obra,
fins el 10 de setembre de 1981,
és a dir, després de la mort del
dictador i un cop restablertes
les llibertats polítiques i les ins-
titucions democràtiques. 

Fins aquí, el naixement i les
vicissituds del quadre pintat per
Picasso. Tanmateix, encara hi
ha una precisió a fer sobre el
Guernica que l’omple de signi-
ficat, tot i ser considerat pels
nazis un art degenerat: Picasso
no datà ni signà l’obra, conver-
tint-la així en un al·legat contra
la guerra amb valor d’universa-
litat i d’atemporalitat, és a dir,
un al·legat contra les guerres de

tot arreu i de tots els temps. Es
tracta, doncs, d’un valor afegit
que l’omple de sentit pel fet
que el Guernica, a més de ser
un crit de denúncia, és un ins-
trument a favor de la pau, més
encara en l’actualitat en què a
prop d’una vintena de guerres
són actives en tot el món.

És conegut de tots que men-
tre la fam, -que és un dels pro-
blemes més greus de la humani-
tat-, afecta a 842 milions de per-
sones que viuen en la pobresa i
provoca cada dia la mort de
35.000 éssers humans, la despe-
sa diària en armament es calcula
en 2.800 milions de dòlars i els
subsidis agrícoles dels EUA i de
la Unió Europea pugen fins a la
vora de 800 milions de dòlars al
dia, segons dades recents de la
FAO.

Davant d’aquest fet tan
escandalós, no podem deixar de
preguntar-nos per què havent-
hi recursos suficients al món
per a tothom, no hi ha voluntat
política de solucionar el proble-
ma de la fam. Aquest és el tema
i, per què una gran quantitat de
guerres en el nostre planeta té el
seu origen en la pobresa, és
important reconèixer que per a
solucionar els problemes, cal
anar a les causes de fons que els
provoquen. Per manca de justí-
cia i de solidaritat, avui la
pobresa és una bomba de rellot-
geria activada sobre la humani-
tat i el Guernica, enmig de l’es-
clat real de les bombes que
cauen en qualsevol indret del
món, continua clamant, una
vegada més, que un altre món
és possible.

Francesc Orenes i Navarro

Tripa REVISTA 46  28/3/07  16:21  Page 25



28

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
Distribuidors 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
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Solució de
la sopa
de lletres
del número
passat

Tema: instruments

La foto del concurs del número passat era el cartell d’en “Florentino” que es troba en una
barraca de les hortes de Sant Julià de Vilatorta. La Guanyadora del sorteig del tortell de reis
que es va fer entre les respostes encertades va ser Dolors Villena.  Felicitats!

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

Entreteniments
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Un trabucaire vilatortí

Qui van ser els trabucaires?

Els trabucaires eren bandolers sorgits en acabar la
Primera Guerra Carlina (1833-1840), procedents
en la seva majoria de l’exèrcit carlí. Es dedicaven
fonamentalment a atracar diligències de viatgers,
segrestar rics hisendats i assaltar aquelles masies on
no trobaven suport per les bones. El nom de trabu-
caire procedia tant per les armes que solien usar (tra-
bucs), com pel record d’algunes companyies carlis-
tes amb aquest nom.

Els trabucaires eren homes durs per suportar la
fatiga. Dominaven la geografia del muntanyam com
el palmell de la mà. No hi havia cova ni balma que
no coneguessin. Es movien fins a trenc d’alba quan
la fosca de la nit s’esllanguia, confosos amb el pai-
satge, protegits amb barretines vermelles enmig de
l’espessa boscúria. Duien mocador al coll, manta a
l’espatlla, el trabuc a la mà, la canana al maluc i el
sarró a l’esquena. 

Quan els capturaven vius els executaven pública-
ment perquè se n’assebentés el poble. Quan els cap-
turaven morts, els exposaven a les places majors per-
què el poble pogués tocar personalment els cadàvers
(Sánchez, 1996). Cal dir, però, que la versió idíl·lica
del trabucaire de robar o recaptar al ric per repartir
entre els pobres, ben poc té de real. Prou feina
tenien per subsistir a base d’assalts, furts i segresta-
ments.

Un dels més coneguts i alhora temut fou Ramon

Josep Bou àlies “Malhivern”,
trabucaire vilatortí 

Vicenç àlies “Felip”, el qual va mantenir una inten-
sa activitat entre els anys 1841 i 1842 al nordest de
Catalunya. Les forces de l’ordre el van descobrir,
ferit, en un amagatall al veïnat de la Vola (Sant Pere
de Torelló). Detingut i traslladat a Vic, fou afusellat
el juliol de l’any 1842. 

Aquell 1842, la inseguretat dominava arreu,
sobretot en aquells llocs muntanyosos i apartats dels
principals nuclis de població, com a les Guilleries.
Per a defensar-se de les escomeses dels bandits, els
pagesos tenien permís per a usar les armes:

Alcaldía de Vilanova de Sau
Se concede permiso a Joan Bancells, labrador, solte-

ro, propietario, vecino del manso Bancells de esta
parroquia, interín i hasta nueva orden puede usar de
una escopeta de corto calibre para su defensa y de la
propiedad que habita y exterminio de rebeldes y mal-
hechores, quedando responsable de ella con arreglo a las
órdenes superiores.

4 de mayo de 1842
Isidre Company, alcalde

Altres trabucaires destacats foren Rafel Sala àlies
“Planademunt”, originari de Santa Pau (la
Garrotxa), o bé els que el febrer de 1845 segrestaren
varis ocupants que viatjaven a la diligència que
cobria el trajecte de Girona a Barcelona, i que
durant un temps s’amagaren en una petita balma a
Seva.

En efecte, els trabucaires de les Illes (localitat del
Rosselló), com així se’ls coneixia,
van segrestar tres viatgers de l’es-
mentada diligència prop de
Tordera i posteriorment varen
fugir a amagar-se a les Guilleries.
Foren varis els dies que passaren
emboscats, i al final sembla ser
que trobaren amagatall en l’ano-
menada Balma dels Trabucaires,
prop de la masia de Can Moreu,
al terme de Seva.

Il·lustració vuitcentista que
representa un grup de trabu-
caires en el moment d’atracar
una diligència.

Tripa REVISTA 46  28/3/07  16:21  Page 28



31

Un trabucaire vilatortí
Després que els Mossos d’Esquadra els haguessin

descobert, hi hagué un intercanvi de trets, amb con-
seqüències fatals per dos agents de l’ordre, que mori-
ren a mans dels trabucaires. També va morir un dels
segrestats. Seguidament i tement ésser perseguits pel
sometent, els trabucaires varen empendre la fugida
en direcció a l’Alta Garrotxa, passant prèviament pel
Coll de Romegats. Així ho descriu la crònica de
Joan Camps, veí de Seva, que va participar en el
sometent de persecució als bandits, un 25 de març
de 1845:

En arribar al Coll de Romegats era ja de nit, puix
que hi érem a sobre i no veiem res. Ens reunírem al
mateix Coll de Romegats i el sotscabo volia continuar,
però tots els paisans ens hi oposàrem dient que a la nit
els amos eren ells. Veient que no teníem ajuda de cap
altra població, això sí, fressa molta, car per tot tocaven
a sometent però no sortí cap home, determinàrem d’a-
nar a dormir a Sant Julià.

Això fou una gran sort car l’endemà vàrem saber
que els trabucaires havien trobat unes quantes persones
que venien de Vic, de veure les professons, i que les
varen detenir passat el coll fent-los posar al mig del
camí. Ells es varen posar a la part de dalt al peu d’ar-
bres i de roques amb la mala intenció que nosaltres en
veure els bultos al mig del camí dispararíem contra els
paisans i aleshores els trabucaires s’abalançarien sobre
nosaltres i ens aixafarien a tots; Déu volgué que no suc-
ceís un desastre semblant.

A l’arribar a Sant Julià vàrem trobar el poble reu-
nit a la plaça i llum a totes les cases. Ens varen allot-
jar i al cap de poca estona de nou es posaren a tocar a
sometent; tots els de Seva vàrem sortir a veure el que
passava i deien que hi havia lladres a Altarriba. Cap
paisà va voler sortir del poble i el sotscabo ens va dema-
nar si el volíem acompanyar, cosa que vàrem fer gusto-
sos. El nunci que ens feia de guia ens va deixar al sor-
tir del poble. Tot l’enrenou fou per una truja que s’ha-
via ficat dintre de la lliça. Vàrem tornar al poble,
vàrem sopar bé o malament i tres dels mossos se n’ha-
gueren de tornar a Seva a posar-se l’uniforme perquè
tenien prohibit vestir de paisà i volien tornar abans de
punta de sol perquè el seu oficial, el cabo de Torelló, no
els trobés d’aquella manera.1

La història d’aquests trabucaires finalitza amb la
seva detenció i posterior judici a Perpinyà. Varis
d’ells foren condemnats a mort.

La sort dels presoners fou fatal, ja que tots tres

moriren al llarg del seu penós captiveri.
El motiu d’aquest escrit, però, és aportar infor-

mació sobre la figura d’un trabucaire d’origen vila-
tortí. Es tracta de Josep Bou, conegut com Pep Bou,
i amb el sobrenom de “Malhivern”.

Breu història de Josep Bou

La història d’aquest bandoler arrenca amb la desfeta
de la banda d’en Felip, el juliol de 1842, de la qual
Bou reagrupà una partida de mitja dotzena de ban-
dits. Anteriorment, a principis de l’any 1842, es té
notícia que el jutge de Santa Coloma de Farners
reclama diversos individus, entre ells el nostre tra-
bucaire,  per lladres, bandits i encobridors:

Don Ramon Gasa, Juez de primera instancia de la
villa y partido de Santa Coloma de Farnés en la pro-
vincia de Gerona.

Por el presento cito, llamo y emplazo por primer
pregon y edicto a Juan Macià (a) Gabia, Jaime
Masnou conocido por Guitarch, Santubina y Torné y
a la madre y esposa del primero, vecinos todos del pue-
blo de Viladrau; Antonio Dalquer (a) Calderer, veci-
no de Cardedeu; Francisco Torras (a) Xich de la Casa
Nova vecino de Arbucias; Amer Carreras (a), Frare
d’Amer, José Bou (a) Pep de la Maliverna, Miguel Bou
su hermano y Tomas Pey (a) Xarapi vecinos los tres
últimos de San Julián de Vilatorta, para que dentro el
término de nueve días de la publicación del presente en
adelante contaderos se presenten personalmente en las
nacionales cárceles de esta villa y de rejas adentro para
defenderse de los cargos que les resultan en méritos de
la causa criminal que estoy instruyendo en averigua-
ción de los ladrones y bandidos que divagan por este
partido y de sus protectores y encubridores, bajo aper-
cibimiento que de no hacerlo se continuará la causa en
su ausencia y rebeldía entendiéndose con los estrados
del juzgado las diligencias succesivas y parándoles el
perjuicio que en derecho hubiere lugar. Dado en el juz-
gado de primera instancia de Santa Coloma de Farnés
á veinte Diciembre de mil ochocientos cuarenta y uno.
–Ramon Gasa-. Por su mandado, Narciso Rodes y
Vaguer, Escribano2.

Evidentment, cap dels implicats es va presentar
davant del jutge; prova d’això és que Ramon Gasa
emplaça per tercer cop els mateixos implicats, tal
com es desprèn al Boletín Oficial de la Provincia de
Gerona amb data 15 de gener de 1842.

1 Transcripció a cura d’Antoni Pladevall i Font.

Tripa REVISTA 46  28/3/07  16:21  Page 29



32

Un trabucaire vilatortí

El 14 d’abril de 1845 segrestaren l’hereu de la
pairalia Malfulleda d’Arbúcies, pel qual demanaren
2.000 unces de rescat. Al cap de cinc dies, i no
havent rebut cap tipus de resposta, van escapçar-li
del tot les dues orelles (sembla ser que l’orella és l’òr-
gan prelidecte de tota mena de trabucaires, doncs en
segrestos similars, els bandolers també adopten
aquesta actitud).

A fi i efecte que arribessin en bon estat, Bou i el
seu lloc-tinent, Rano, les van ben salar i ambdós
pavellons auditius van viatjar amb una carta dirigi-
da al pare i a l’esposa del ric hereu Malfulleda. Al
final, la família va poder reunir la quantitat dema-
nada i la va entregar tal com es deia a la carta. El pre-
soner fou alliberat posteriorment a una mitja hora
de la casa.

Arbúcies era un notable lloc de pas per a tots els
que anaven de Sant Hilari Sacalm i a les Guilleries
des de Barcelona i també per als de la Plana de Vic

que viatjaven cap a
Girona. El caràcter
muntanyós i forestal
del terreny, eren fac-
tors ideals per a per-
petrar assalts als
camins i posterior-
ment amagar-se en
l’espessa boscúria.
La primavera de

1845 també segresta-
ven el senyor Subirà
de Santes Creus
d’Osor, ric hisendat i
tractant de bestiar.
Val a dir que aquest
episodi es va cloure
feliçment, ja que el
senyor Subirà es va
escapolir arran d’una
topada dels trabucai-
res amb els Mossos
d’Esquadra.
El mateix any de

1845, Bou segrestà els
senyors Fàbregas i
Vilaret de Sant Hilari
Sacalm. El primer l’a-

lliberaren ben aviat, un cop pagat el rescat. El segon
va patir continuats maltractaments, però sobrevisqué.
Els frondosos boscos d’alzines, roures i castanyers de

les Guilleries eren els amagatalls de la colla d’en Bou.
Prop de la Creueta, a Sant Hilari Sacalm, Bou i

els seus bandits van assassinar un ancià i un nen que
es dirigien al poble. Eren portadors d’uns docu-
ments de Josep Aimerich, cap dels Mossos
d’Esquadra, a l’alcalde de Sant Hilari Sacalm, on es
detallava un pla de persecució als trabucaires.
Aquests, un cop llegits els plecs, van degollar sense
contemplacions els seus portadors (Ortega, 1876).

Durant la Segona Guerra Carlina o Guerra dels
Matiners (1846-1849), Bou encapçala una partida
de combatents a favor de la causa carlina. En fina-
litzar l’agost de 1847, el nombre de partides carlines
que lluitaven al Principat era força nombrós. En el
cas de la d’en Bou, el nombre d’efectius era d’uns
200 homes, aproximadament. Vestien a l’estil del
país. Pocs portaven bons fusells; d’altres usaven
carrabines, escopetes i trabucs, i uns pocs, objectes
contundents (Vallverdú, 2002).

Bou va mantenir una activitat notable a la
comarca. Així, entre els anys 1848 i 1849 va entrar
a la secretaria del Comú, o Casa de la Vila de Sant
Julià de Vilatorta. S’endugué i cremà diversos docu-
ments del poble. Entre aquests documents hi havia
una carpeta referent a la liquidació de contribucions
de l’any 1843; una carpeta que després va ser recla-
mada per l’Administració d’Hisenda de Barcelona
fins al 1872 per tal de liquidar un deute de
l’Ajuntament de 865 pessetes (Romeu, 1992).

Amb la Guerra dels Matiners ja al seu equador, se
sap que es va enrolar a les partides dels capitostos
Estartús i Marçal, aquest darrer un dels matiners
que gaudia de més popularitat. En la topada contra
l’exèrcit liberal a Amer, l’11 de gener de 1849, fou
ferit de gravetat en una cama. Marçal l’expulsà de les
seves tropes en saber l’ampli llistat delictívol i de
bandolerisme que ostentava. 

Finalment, el 2 d’abril de 1852 fou detingut a
Can Pau Xic de Gurb, juntament amb el seu com-
pany amb nom Castellarnau. També van endur-se
detinguts la masovera Rosa Pujol i el seminarista
Joan Carrés, que també eren a la casa. La detenció
va anar a càrrec de Jaume Vilanova, cap dels Mossos
d’Esquadra de Torelló, tal com es descriu a conti-
nuació (Ortega, 1876):

En la tarde de hoy el cabo de mozos de la Escuadra de
Torelló, D. Jaime Vilanova, con algunos mozos de su
mando y la fuerza del regimiento del digno mando de
V. S. Que tuvo á bien poner á mis órdenes, consi-

2 Extret del Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, corresponent al dissabte 8 de gener de 1842.

Aspecte d’un trabucaire
català del segle XIX
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Un trabucaire vilatortí

guiendo mis disposiciones, ha procedido á la captura de
una paisano que aunque finge llamarse Miguel
Castelló del pueblo de Bañols, según informes y datos
que tengo por muy probables, resulta ser el latro-fac-
cioso José Bou, á quien he dispuesto trasladar á uno de
los calabozos de la Guardia principal de esta ciudad,
donde se encuentra. La casa en que ha sido hallado
dicho hombre, se llama Can Pau Chich ó Caseta den
Vilá, y pertenece al distrito municipal de Gurb. He
procedido igualmente á la detención de la mujer colo-
na de dicha casa que dice llamarse Rosa Pujol y á la de
un estudiante que ha dicho llamarse Juan Carres, que
ha sido encontrado en la propia casa, y he dispuesto
que los dos fuesen trasladados á la cárcel pública bajo
el carácter de incomunicados. Lo que pongo en conoci-
miento de V. S. á los fines que estime convenientes.

Vich, 2 de abril de 1852.

La premsa de l’època es va fer ressò de la detenció
d’en Bou. Així, el diari El Áncora del 4 d’abril de
1852, hi ha una breu notícia al respecte:

Vich 2 de abril (de nuestro corresponsal)

A las dos de la tarde de este día los mozos de escuadra
han puesto en captura el cabecilla José Bou, que nunca
quiso irse al extranjero: le han hallado en una casa lla-
mada Can Pau Xich de la parroquia de Gurb, y le han
entrado á cosa de las seis entre una multitud de perso-
nas que salieron á verle.

Cuéntase que había entrado varias veces, y ayer
mismo en Vich, sin ser conocido; como y tambien niega
ser el cabecilla referido; pero su herida, el andar cojo, y
aun otros señales interiores, hacen creer en su identidad.
Le han conducido al cuartel, y á la cárcel á alguna otra
persona presa también con el mismo, puestos todos según
se dice á disposición de la autoridad militar.

En el judici celebrat l’endemà a Vic es declarà tot-
hora innocent. Preguntat per què no s’havia acollit a
l’indult atorgat pel govern el juny de 1849, finalit-
zada la guerra, va dir que no li fou possible, car la
greu ferida de la seva cama va incomunicar-lo pràc-
ticament de la civilització. Reestablert un xic de la
seva ferida, va decidir anar-se’n a França per, des d’a-
llí, demanar l’indult, però fou près quan es dirigia a
aquest país. Finalment, el 15 d’abril fou afusellat. El
mateix Diario de Barcelona, del dissabte 17 d’abril
de 1852, en dóna fe:

A las diez de la mañana del dia de ayer, fue puesto en
capilla en una de las salas de la cárcel de esta ciudad,
el ex cabecilla José Bou. A dicho fin se le trasladó desde
el cuartel de infantería, en donde se creia había de ser
preparado para morir, y hoy á las diez y media, ha sido
fusilado. Numeroso ha sido el concurso que ha querido
presenciar la ejecución, y ningun lance notable ha ocu-
rrido, digno de transcribirse: ha ido al suplicio el reo
con toda modestia y compunción y bastante abatido
también. Díjose ayer, que pidió cenar con el preso,
Pedro Grau, pero que no le fue concedida su petición.
El Bou, ha muerto á la edad de unos 35 años, pidien-
do perdón al público, y después de haber recibido todos
los consuelos de nuestra santa religión.

Vich, 15 de abril de 1852.

Bou va ser un dels darrers trabucaires a morir. Anys
més tard encara hi hagué diversos capitostos que
actuaren preferentment a les comarques de Girona i
Tarragona.

La màxima intensitat d’aquest bandolerisme del
segle XIX es donà entre els anys 1840 i 1846, i
Osona no en va quedar al marge. Van ser anys de
furts, assassinats i d’inseguretat als camins i masies
de la ruralia catalana. Aquells agosarats trabucaires...
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arribem a cada casa
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9

Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA 
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Escola municipal de música

L’Escola Municipal de
Música ha finalitzat el
segon trimestre d’a-
quest curs amb un
seguit d’activitats rea-
litzades. El primer mes
del trimestre, es van
iniciar les classes del
curs de gralla amb el
mestre graller Pep
Senmartí. El curs
tindrà durada fins el
mes de juny i finalit-
zarà amb un concert
dels alumnes. 

També, a principi
de trimestre, el dia 14
de gener, en motiu de
la diada de Sant Julià es
va organitzar, com ja és
tradicional, un concert
pedagògic. El concert
anava adreçat a gent de
totes les edats i oferia
una manera diferent de
veure un espectacle
musical, ja que aprení-
em coses, alhora que
escoltàvem música.
Enguany es va treballar
la percussió i vam
comptar amb el per-
cussionista Marc
Cases. El concert va ser
amè i interactiu, en el
sentit que la gent del
públic va poder fer pre-
guntes al músic. Es va
poder veure molta
diversitat d’instru-
ments, entre d’ells
algun de molt curiós.
Al mateix temps, es va
explicar la manera de
tocar-los correctament.

Com cada any, no
hi ha faltat el cant
durant l’època de la

Pasqua. Els alumnes han participat en la tradicional cantada de les carame-
lles el diumenge de Pasqua, cantant pels carrers del poble. I regalant un petit
obsequi a tothom que ens escoltava. Aquest curs, a causa de l’augment d’a-
lumnes, s’han fet dos grups de caramelles. En alguna ocasió, cantant junts i
en d’altres, per separat. També es va fer una cantada a l’escenari el dia del
concurs de Caramelles.

Per al tercer trimestre, hi ha previst de fer unes estades musicals, tal i com
es va fer el curs passat. Com a novetat, hi ha la possibilitat que siguin con-
juntes amb l’Escola de Música de Sant Pere de Torelló.
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Llar d’infants municipal Patuleia

“Ara arriba el Carnestoltes, tots sortim a
passejar, ens posem una disfressa per saltar,
cantar i ballar, tiruliro, tiruliro…”

Tots els infants de la Llar d’infants
Patuleia ens preparem per la gran festa
del Carnestoltes. Enguany el tema que
treballem és el CIRC. Uns quants dies
abans l’escola ja ho prepara decorant les
aules, guarnint el hall de l’escola i realit-
zant diferents activitats. D’aquesta mane-
ra ajudem els infants a descobrir el món
del circ, vivint-lo dins l’escola com una
realitat coneixent els diferents oficis d’a-
quest món màgic: pallassos, trapezistes,
domadors d’animals, mags...

Durant la setmana del Carnestoltes
també ens divertim portant cada dia el
que demani el rei Carnestoltes: un barret
al cap, venir amb pijama a l’escola...

La festa del Carnestoltes finalitza el
divendres 16 de febrer amb la disfressa
del circ, que els infants llueixen a l’escola
passejant per una passarel·la.

“El Dijous Llarder botifarra, botifarra, el
Dijous Llarder botifarra menjaré!”

El Dijous Llarder el celebrem a la
plaça Francesc Macià del poble. Allà hi
passem el matí jugant amb la sorra i els
gronxadors i acabem amb un dinar espe-
cial del dijous llarder amb salsitxes i pa
amb tomàquet. 
La Patuleia un desitja un bon
Carnestoltes i Dijous Llarder.

Fins aviat!!!

La Patuleia està de festa

Dijous llarder

Juguem amb conffeti

Els nens es disfressen de nenes

Venim a l’escola amb pijama
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• 30 anys d’experiència al vostre servei

• Cuidem el vostre cabell

• Núvies i comunions

• Especialistes en tractaments capil·lars,

picors, caspes, alopècia…

• Anàlisis gratuïtes

C. Núria, 8 - Tel. 93 812 20 82
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

C. St. Just, 2 c - Tel. 93 885 05 60
08500 VIC

AUTORITZACIÓ MUNICIPAL
MINORISTA DE CARN

FRESCA I DERIVATS: 698-XA-1

FUNDADA L’ANY 1842

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

Tel. 93 888 76 20

C. Montseny, 3 - Tel 93 812 22 93
08519 FOLGUEROLES

S.L.

arribem a cada casa
VVilatorilatortata
ANUNCIA’T A
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CEIP Bellpuig

Patinatge sobre gel
El  dimecres 21 de desembre del 2006 tots els nens i
nenes de 1r a 6è vam anar a Manlleu a la pista de gel
situada a la plaça.

Aquesta activitat és establerta a cada fi del 1r tri-
mestre, ja que veiem que tothom s’ho passa molt bé,
entremig de xiscles, rialles i cops de cul. Creiem que
és una activitat enriquidora perquè els nens i nenes
grans ajuden als petits, i a  aquests també els agrada
sentir-se “cuidats” pels més grans de l’escola.

Trasllat a l’escola nova
Enmig dels torrons, el cava, els canelons i la xiri-

nol·la, els dies 2, 3 i 4 de gener del 2007 els mestres,
pares, alumnes i l’Ajuntament vam començar a tras-
lladar tot el material de l’escola vella cap a la nova
escola.

Aquest trasllat suposava un canvi positiu per als
nostres alumnes i per a tota la comunitat educativa. 

Gràcies a l’esforç i la il·lusió que tots vam posar-hi,
hem pogut començar les classes el dia 8 de gener amb
tota normalitat. 

La nova escola CEIP Bellpuig consta de dues plan-
tes, una destinada a les aules d’Educació Infantil, de
psicomotricitat, menjador, sala de professors, biblio-
teca i zona administrativa.

A la segona planta hi trobem totes les aules
d’Educació Primària, aula de música, aula d’informà-
tica, aula de plàstica i tutories. A més, per a tots els
alumnes l’escola disposa d’un gimnàs  amb un petit
escenari.

Als exteriors de l’escola hi ha dues pistes per als nens
i nenes més grans, i per als més petits tenim un pati
molt espaiós amb una gran sorrera i un hort.

El dimecres 17 de gener es va fer una jornada de
portes obertes per a tots els pares i familiars dels nos-
tres alumnes.
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CEIP Bellpuig

Anem al teatre
Aquest segon trimestre tots els alumnes de l’escola
hem assistit a diferents espectacles musicals. Els alum-
nes d’Educació Infantil han anat a veure l’obra “Nens
al pati” de la companyia Samfaina de colors.  És un
espectacle on s’explica què fan els nens al pati de l’es-
cola: jugar, gronxar-se, cantar, explicar-se les seves
coses... tot amanit amb una deliciosa tria del canço-
ner tradicional català.

Els alumnes de Cicle Inicial han escoltat “Tot

bufant”, interpretat per Pep Gol i Pep Pasqual, una
audició centrada en els instruments de vent més quo-
tidians i en les melodies que se’n pot extreure.  

Finalment, els alumnes de Cicle Mitjà i Superior
han anat a escoltar l’espectacle de la Big Mama i Joan
Pau Cumellas “El blues”, un viatge musical per tal de
descobrir la música popular dels descendents dels
esclaus nord-americans a través dels seus instruments
més representatius: la veu, l’harmònica i la guitarra.
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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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Del col.legi d’orfes al col.legi “El Roser” (I)

110 anys de
cultura i tasca social

Enguany celebrem un seguit d’actes en commemo-
ració del 110è aniversari del nostre col.legi “El
Roser”. Dit així no sembla que hagi de sorpren-
dre’ns massa ja que és cosa oblidada de tan sabuda.
Però, ens adonem ben bé del que això representa?
Valorem com cal un període de 100 anys, tot un
segle? Si mirem enrere fins als nostres dies  veurem
que són molt poques les institucions sobretot cultu-
rals o d’ensenyament que han sobreviscut i han estat
capaces d’assolir aquesta efemèride. Elles són histò-
ria viva i testimoni d’un país i el Roser particular-
ment de la Plana  i de Sant Julià de Vilatorta.

Avesats a viure diàriament a redós de tan impo-
nent edifici, considerem natural que hi sigui i en
menystenim la seva vàlua. Caldria, en aquesta avi-
nentesa, fullejar el llibre “Cent Anys d’Escola” editat
en motiu del centenari (1897 – 1997) pels Antics
Alumnes del Col.legi de Sant Julià per copsar-ne el
seu agraïment i la realitat de la nostra terra i comar-
ca, ben lluny del progrés actual.

La lectura del volum esmentat és tota ressenya i
delectació. Primerament pel seu contingut històric i

Vista general del col.legi, en la qual s’aprecia la ubicació del molí de vent. Als peus d’aquest, la caseta
de l’observatori meteorològic

segonament pel retrat d’una societat eminentment
elitista que amb motiu de la creació d’una obra
inaudita per l’època, el Col.legi d’orfes pobres, des-
plega i dóna llum a un seguit d’actes plens d’esce-
nografia que apropa inusualment si bé ja amb certa
tendència social la intel·lectualitat dirigent al poble
on més tard o més d’hora s’ acabarà integrant.

El ventall d’autoritats civils, religioses i àdhuc
militars, juntament amb els Srs. Bofill, continua-
dors de l’obra ideada i testamentada pel Sr. Josep
Puig i Cunyer en els actes de la col·locació de la pri-
mera pedra del Col·legi i més tard en els de la inau-
guració d’aquest, són una crònica perfecta d’aquella
societat. La corrua  de carruatges d’aleshores fins a
Sant Julià en les dues ocasions i l’acompanyament i
paraules dels estaments abans esmentats, juntament
amb la presència d’escriptors, poetes i periodistes de
renom no tenen res a envejar, ans ho superen, a tot
allò que pugui fer-se en l’actualitat sobretot comp-
tant amb els mitjans  disponibles llavors. No donem
noms perquè la llista seria massa extensa però eren
persones tan importants, tan decisives per les nostres
contrades que van ser i encara són sinònim de bon
fer i exemple de catalanitat. Aquells dies Sant Julià
s’ubicà definitivament a la geografia Pàtria ja que
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Interpretació d’una peça musical a càrrec del Sr. Josep Serdà  i  l’a-
lumna Marta Tafanell, al cementiri de Sant Julià de Vilatorta.

Concert ofert a l’església del Col.legi amb la participació del  saxo-
fonista Marcel.lí Druguet 

fins aleshores no era altra cosa
que  un poblet perdut entre les
boires de la Plana de Vic i el llin-
dar  de les Guilleries.

Avui que tan es parla de pro-
paganda de tota mena: comercial,
esportiva, política, econòmica... i
es disposa de mitjans eficaços
com són la TV, premsa, ràdio,
Internet..., s’hauria de prendre la
lliçó d’unes corporacions que a la
fi del segle XIX tot això ho acon-
seguiren senzillament creant un
Col·legi d’Orfes. Aquells nois,
uniformats amb vestit de vellut
oliat i barretina vermella, foren la
imatge social que penetrà profun-
dament a la majoria de les llars
catalanes d’aquell temps. Ho
explica amb quatre paraules i
poèticament un passatge del lli-
bre: “Era talment un somni veure
com corrien entre camps de blat
com si fossin, amb les seves barre-
tines vermelles, roselles mòbils i
bellugadisses”.

En aquest món tot té
importància, des de la cosa més
petita a la més gran. Però una de
les més excel·lents o potser la pri-
mera és l’educació. Ho ha estat
sempre tant en l’antigor com ara
modernament. Hem de conser-
var, resoldre i continuar aquesta
tasca tan necessària com engres-
cadora. I per recordar-nos-ho hi
tenim un monument, el Col.legi
el Roser, que amb les seves pedres
ens fa saber que si un edifici és
imprescindible no ho és tot. Ha
de tenir vida i ha de tenir sang.
Vida sinònim de mestres, sang
equivalent a  deixebles.
L’ensenyament no es fa per ell
mateix sinó gràcies a unes lleis
que hem de tenir posades al dia i
al contingut de cada moment, a
l’abnegació del  professorat i a
l’interès dels alumnes. Tot mereix
un estudi  i consideració que hem
de saber trobar i fomentar, exigir
i  mai desprestigiar perquè d’ell

en depèn el nostre futur, el dels nostres fills i el de la nostra terra.
Ignorar-ho seria tirar-nos rocs a la teulada. I en aquesta comesa han
d’integrar-s’hi pares i famílies que han de vetllar pel futur dels seus nois
i noies i fer-se seu l’èxit docent. El risc és molt gran i ens hi juguem
molt més que la nostra estima particular, com és una manera de ser,
d’actuar i conviure amb normes de cultura amb la resta de ciutadania
cada cop més justes i assumibles. No podem ni hem de defallir perquè
com diu l’oracle: “Si el repte és fort més val el que el guanya.” Nosaltres
hem de ser i serem, sens dubte, els guanyadors.

Per acabar aquestes ratlles en ocasió d’un dels articles commemora-
tius d’aquest 110 aniversari, volem donar les gràcies i recordar als artí-
fexs d’aquesta gran obra socioeducativa del col.legi el Roser. En primer
lloc al Sr. Josep Puig i Cunyer iniciador i mecenes d’aquesta magna rea-
litat, als qui en foren Patrons Presidents Srs. Francesc de Paula Benessat
i Folch, Josep Mª Bofill i Pitxot, Josep Mª Bofill i Benessat i Emili Bofill
i Benessat; als Reverends Pares de l’Orde de la Sagrada Família  que
durant 95 anys regentaren el Col·legi, a les persones que han impartit
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Professors i alumnes, l’any 1913,
vestits d’escolars i  uniformats

amb vestit de vellut oliat i
barretina vermella 

la docència i alumnes que han
nodrit les nostres aules durant tan
dilatat període, famílies i personal
col·laborador que han fet possible
aquesta realitat i el poble de Sant
Julià que l’ha vist néixer i créixer.

Com a cloenda volem esmentar
també l’actual Patró Director
General del Patronat, Sr. Sebastià
Àlvarez i Vila i finalment al Patró
President de la Fundació l’eminent
arquitecte Sr. Ricard Bofill i Levi,
Català Universal.

Joan Sala

El pati de vidre ha estat sempre escenari de mol-
tes i molt emotives celebracions. 

El pati de vidre vestit de gala  per celebrar el
sopar-comiat dels alumnes de 4t d’ESO, el juny
del 2006.  
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APA i col·legi del Roser

Commemoració de l’Aniversari de la Mort del
Sr. Emili Bofill I Benessat;

que fou President del Patronat de la Fundació Privada Puig i Cunyer,
Titular del nostre Col·legi El Roser.

Com tots els anys en la diada del 9 de gener, ani-
versari de la mort del Sr. Emili Bofill, un grup de
professors i alumnes del Col·legi (Educació
Secundària) en representació de la totalitat de la
comunitat educativa, feren cap al cementiri  de
Sant Julià  per  retre homenatge  a la  memòria
del qui  fou  President del Patronat de la
Fundació.

L’acte consistí en l’ofrena floral d’una corona
de llorer, ornada amb un llaç de la senyera pàtria
en record de  la seva  tasca  responsable   mentre
presidí l’Institució i del seu ideal i esperança sobre
el futur del país, corona   col·locada   sobre la  seva
tomba   del Panteó familiar de   la família Bofill i
on reposen també les despulles del Sr. Josep Puig
i Cunyer fundador del Col·legi i  les de qui  en
foren  Patrons Srs. Francesc de Paula Benessat i
Folch, Josep Mª Bofill i Pitxot, Josep Mª Bofill i
Benessat i Emili Bofill i Benessat.

El Sr. Sebastià Àlvarez,  Director General de  la
Fundació i la Sra. Imma Adam, professora, glosa-
ren amb senzilles  i entenedores  paraules el  sen-
tit de la celebració, remarcant sempre la il·lusió
del Sr. Emili pel col·legi, fent palesa la confiança
que tingué en l’obra docent de la qual es respon-
sabilitzà, fita a seguir en bé de l’ensenyament i l’e-
ducació. Clogué els emotius parlaments l’inter-
pretació d’una peça musical de Bach, música de la
qual el Sr. Bofill n’era amant, a càrrec del Sr. Josep
Serdà professor d’aquesta assignatura a l’escola i
també finalment unes cançons adients dels alum-
nes presents i dirigits també pel Sr. Josep  Serdà.

Mentre es desenvolupava aquest acte al cemen-
tiri, en el col·legi, concretament a la Capella del
Roser, els alumnes de Primària oferien el seu par-
ticular homenatge al Sr. Bofill prenent part en
una audició musical de cançons diverses amb la
col·laboració de la professora Agnès Verdaguer, el
professor Serdà i el saxofonista Marcel.lí Druguet.

A la tarda i en la mateixa capella del Roser,

amb l’assistència de la majoria de l’alumnat, con-
tinuà l’homenatge  amb   unes   paraules de la pro-
fessora Imma  Adam i del Sr. Joan Sala col.labora-
dor del col·legi sobre l’obra cívica i fonamentada
duta a terme pel Sr. Bofill. Els alumnes de la Casa,
juntament amb l’actuació del saxofonista
Marcel.lí Druguet i Josep Serdà oferiren un petit
concert molt ben rebut pels assistents i familiars
que acompanyaren l’homenatge.

Fins aquí algú ens podria preguntar: “I per què
fan això?” Nosaltres estem immersos en una tasca
educativa que ens confien els pares per a la millor
preparació dels seus fills. La vida és molt comple-
xa i considerem que no n’hi ha prou amb l’ensen-
yament de matèries reglades sinó que també hem
de procurar infondre valors morals i culturals que
elevin l’estima i responsabilitat de la nostra joven-
tut. Ells han de saber per què fem les coses i com
les fem, no imposant solament textos obligatoris
sinó amb exemples d’actuació real de persones
que han posat la seva vàlua i servei a l’abast del seu
poble i en particular de la seva comunitat educa-
tiva fent-se mereixedors de respecte i agraïment.

El Sr. Emili Bofill, arribat ja de gran (80 anys)
i per línia hereditària a moments decisius sobre
matèries alienes a la seva vocació, l’ensenyament,
ja que ell era arquitecte, no vacil·là, prengué la res-
ponsabilitat, cercà com reeixir, s’aconsellà i trobà
les persones adequades i gràcies a ell i a la seva
constància gaudim encara avui d’aquesta admira-
ble institució docent, més que centenària, que s’a-
nomena Col.legi El Roser.

És obvi que no tothom té oportunitats sem-
blants però sí que ho hem d’explicar i fomentar
perquè de  persones  cultes, creadores i efectives,
capaces de sacrificis i de prendre decisions mai en
sobren. Elles han de ser la saó que cal a les nostres
terres i mirall i pauta per als nostres  joves, el futur
de la nostra realitat i convivència. Així és i serà
sempre el nostre deure i la nostra obligació.
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El proper dimecres 21 de febrer ( participant en
algunes de les diades que celebrem al col·legi com
a escola UNESCO ) celebrarem el dia de la llen-
gua materna, diada en què els alumnes aprenen,
experimenten, parlen i escolten altres llengües que
no són necessàriament les que utilitzen cada dia a
l´ escola. 

L´objectiu és fer-los adonar que segurament
tots tenen amics o amigues que parlen altres llen-
gües d´arreu de l´Estat o fins i tot d´altres indrets
del món i que a través d´ aquestes  poden apren-
dre moltes coses de la seva cultura.

Enguany, hem volgut fer un “viatge virtual” en

- Dia de la llengua materna -
“un vaixell carregat de

poemes, contes i cançons”
el qual hi tinguin cabuda totes aquestes llengües.
I l´activitat que realitzarem rep el nom  “d´un vai-
xell ple de poemes, contes i cançons”, activitat que
consisteix a fer un creuer imaginari, un viatge per
les diferents aules de l´escola, realitzant  parades
en els diferents cicles. En cada etapa puja a bord
un grup de passatgers, alumnes de  les diferents
aules, que parlen, reciten i canten en diverses llen-
gües (les llengües maternes dels alumnes de la
classe). I quan el vaixell arribi a port, el dia de
Sant Jordi, podrem gaudir d’una bonica col·lecció
de poemes, contes i cançons que ens parlaran de
la seva procedència i dels seus orígens.

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 la Festa Major, núm. 48,

s’acaba el dia 18 de maig. Les col·laboracions les podeu enviar
per correu electrònic a l’adreça vilatorta@mailcat.org o les podeu

fer arribar a les oficines de l’Ajuntament.

Tripa REVISTA 46  28/3/07  16:22  Page 43



46

GERMANS JIMÉNEZ, S.L.
Comerç al major

de fruites
i verdures

Marta Pagespetit
administradora

C. Verge de Montserrat, 24
St. Julià de Vilatorta

08504 BCN
Tel. 93 888 82 32
Fax. 93 888 83 34

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

arribem a cada casa
VVilatorilatortata
ANUNCIA’T A
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El proper 9 d’abril iniciarem la temporada
sardanista 2007, amb la celebració del tradi-
cional Aplec a Puig-l’agulla.

Aquest any tenim programats 2 Aplecs,
set audicions els dissabtes de juliol i agost,
una d’elles amb el tradicional concurs de
colles improvisades, dues audicions de Festa
Major, una a Vilalleons i l’altra a St. Julià, la
castanyada sardanista a l’hivern i finalment
dos concerts, el de Festa Major i el de
Nadal.

Pel que fa a les Cobles, seran set les que
ens visitaran, alguna d’elles més d’un cop,
són les següents:

Cobla Lluïsos, Cobla Baix Llobregat,
Cobla La flama de Farners, Cobla
Jovenívola d’Agramunt, Cobla Montgrins,
Cobla Sabadell i Cobla Ciutat de Girona.

Des d’aquestes línies volem convidar-vos
a tots a assistir als actes programats amb el
desig que siguin del vostre grat.

Inici temporada
sardanista Com ja és tradicional el proper 9 d’abril (Dilluns de

Pasqua) hem organitzat l’Aplec a Puig-l’agulla amb el
següents actes:

Matí:
11:30 Missa cantada per la Coral Cants i Rialles
12:30 Audició de Sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos

(A la mitja part rifes de pernils, ous i cava)

Tarda:
17:00 Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Baix

Llobregat
(A la mitja part rifes de pernils, ous i cava)

Es tracta de passar un dia a l’aire lliure en companyi-
a de familiars i amics sardanistes tot gaudint d’un mag-
nífic entorn.

També és recomanable la pujada a peu des de St.
Julià o Vilalleons, gaudireu de magnífiques vistes i no
tindreu  el problema de l’aparcament.

Si us voleu quedar a dinar al restaurant de Puig-l’a-
gulla us recomanem que encarregueu taula el més aviat
possible al telèfon 93 888 82 10

Aplec a Puiglagulla

El proper 1 de juliol a les 6 de la tarda es tornarà a fer
l’Aplec Comarcal d’Osona.

Fruit de la col·laboració entre les entitats sardanistes
i el Consell Comarcal d’Osona, enguany es farà al
Monestir de Sant Pere de Casserres amb les cobles
Girona, Blanes i la Principal Rapitenca.

Aplec comarcal d’Osona

Si sou un grup d’amics que voleu aprendre a ballar sar-
danes o ja en sabeu una mica i teniu interès per millo-
rar o ja balleu bé, però no sabeu repartir,

¡¡NO HO DUBTEU!!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de
l’Ajuntament i us organitzarem un curset a mida
impartit per monitors experts, amb títol oficial.

Cursets de sardanes
per a grups

Si teniu en compte que la sardana és una de
les manifestacions culturals més importants
de Catalunya, el fet que al nostre poble
puguem mantenir viva la flama del sardanis-
me des de fa 35 anys és, en gran part, grà-
cies als nostres socis, concretament 270.

És per això que per només 10€ a l’any
ens ajudaràs a tirar endavant i podràs gaudir
d’informació sardanista de la comarca
d’Osona que t’enviarem, també tindràs la
possibilitat d’accedir gratuïtament al con-
cert de Nadal i als cursets de sardanes, però
sobretot, tindràs la satisfacció de col·laborar
en una cosa tan nostra com és la sardana.

Per a més informació tel: 93.812.21.79

Gràcies

Fes-te soci
de l’agrupació

sardanista
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ATENCIÓ NÚVIES I NUVIS!
PACKS ESPECIALS PER A VOSALTRES

NOVETATS:
-Depilació definitiva làser

-Servei de Dietètica
- Tractaments anticel·lulítics, reductors 

per dermosucció SVG
- Cursos d’automaquillatge

- Lífting sense cirurgia
I a més tots els tractaments que us

oferim des de fa quatre anys!

estètica i massatges
Lídia

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

Av. Montserrat, 31
Tel. 93 888 71 99

08504 Sant Julià de Vilatorta

Polígon La Quintana
Carrer de la Indústria, 18

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Instalad
Sant Julià s.l.l.

Tel./Fax: 93 812 27 01

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
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Ja s’ha acabat la primera part
de la temporada i hem
començat la recta final.

En la Competició del
Consell Esportiu d’Osona del
Bàsquet escolar, la Lliga ja ha
finalitzat i els resultats són:

CE Vilatorta

L’equip INFANTIL femení ha quedat CAMPIÓ
DE LLIGA! Felicitats: Ingrid, Judit, Marta, Maria,
Laura, Mireia, Núria i Gina i a l’Anna que entrena
amb elles i sempre esta a punt per ajudar-les.

Igual que la temporada passada s’han classificat
per jugar la final territorial, que tindrà lloc el dia 12
de maig a l’Hospitalet de Llobregat, us desitgem
molta sort.

En les competicions de la Federació Catalana de
Bàsquet, la Fase Prèvia del Campionat de Promoció
de Barcelona, ha finalitzat amb els següents resul-
tats:

BENJAMÍ masculí
Jugats Guanyats Perduts

10 6 4
No hi ha classificació

ALEVÍ masculí
Jugats Guanyats Perduts

8 4 4
Classificació: 3r. lloc

INFANTIL femení
Jugats Guanyats Perduts

10 8 2
Classificació: 1r. lloc

A la següent fase, la Regular, tots els equips han
pujat de categoria, esperem que els vagi tant o més
bé que a la primera i que segueixin gaudint jugant
a bàsquet, que és del que es tracta: fer esport diver-
tint-se!

L’equip JÚNIOR femení participa al Campionat
Territorial de Barcelona, és una Lliga a dues voltes i
els resultats després de la primera són:

CADET femení
Jugats Guanyats Perduts

10 6 4
Classificació: 3r. lloc

INFANTIL masculí
Jugats Guanyats Perduts

10 7 3
Classificació: 2n. lloc

MINI masculí
Jugats Guanyats Perduts

8 4 4
Classificació: 3r. lloc

Sort per la segona volta! Estem amb vosaltres.

Jugats Guanyats Perduts
13 10 3

Van classificades en 4t. lloc
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I aquests són els més petitons de tots. Estan ins-
crits a l’Escola de Bàsquet de la Federació
Catalana.

CE Vilatorta

El dia de la foto no hi eren tots, però ara ja en són
molts més i esperem seguir creixent amb els més
petits.

Busquem noies que hagin nascut els anys 1994, 1995 i 1996, si us agrada el
bàsquet, si voleu passar unes bones estones,… per què no ens feu una visi-
ta? Ens trobareu al pavelló els dimecres de 17.30 a 19.00h. i els divendres de
19.00 a 20.30h. Estem començant a preparar els equips per la propera tem-
porada, no et voldràs quedar fora!

Anima’t, comptem amb tu!

6 d’abril Divendres Sant.
Processó Mont-i-calvari

8 d’abril Pasqua Florida.
Cantada de les Caramelles del Roser

9 d’abril Dilluns de Pasqua.
Aplec de Puig-l’agulla

15 d’abril Concurs de Caramelles,
Concurs de Pintura Ràpida,
Trobada de col·leccionistes de
plaques de cava. 

11 de maig Sant Ponç
20 de maig Caminada Popular de les Guilleries
10 de juny Concurs d’ocells
23 de juny Focs de Sant Joan
24 de juny Homenatge a la Vellesa

Agenda

de les

principals

activitats
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