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El dia 17 de febrer proper s’escau el 60è aniversari de la mort del
Pare Manuel Cazador i López, nascut a Torrent de Cinca (Franja de
ponent) l’any 1874 i finat a Sant Julià de Vilatorta l’any 1956, just
quan acabava de complir 82 anys. Estudià agronomia, física i astro-
nomia a Barcelona. Des del 1897 dirigí l’observatori meteorològic
del Col·legi d’Orfes de Sant Julià i féu importants investigacions de
radiofonia, meteorologia i agricultura. Als vilatortins ens honora
aquest home bo i de bé que treballà per la formació integral de tota
una generació d’infants i d’adolescents orfes i que contribuí en les
millores de la pagesia en les nostres contrades, perquè cap preocu-
pació humana no li fou indiferent. Ell i la seva obra bé mereixen ser
recordats i per això li dediquem el calendari vilatortí del 2016. 
     En Francesc Orenes és l’autor del text introductori i l’Anton Ca-
rrera del poema de la portada. Les fotografies procedeixen de Me-
teovilatorta, Lluís Solanas, l’Arxiu Històric de Sant Julià de Vilatorta
i el Col·legi El Roser. 
     El calendari vilatortí és únic, temàtic i exclusiu del nostre poble.
En un primer bloc hi ha el poema, els crèdits, el calendari de dates
oficials –tant les locals com les laborals fixades per la Generalitat de
Catalunya- i la  presentació del tema d’enguany. En un segon bloc
hi trobem els dotze mesos de l’any acompanyats d’una fotografia a
la pàgina oposada. A cada mes hi ha assenyalades les activitat i
actes organitzats per les entitats i l’Ajuntament. En el bloc final hi ha
una llista de telèfons d’interès, l’horari de la línia del bus de la línia
regular Sant Julià de Vilatorta-Vic, el calendari fiscal amb les dates
de pagament dels tributs municipals i un apartat amb informació de
l’Infovilatorta i el twitter de l’Ajuntament. 
     El calendari vilatortí va aparèixer per primera vegada l’any 1997,
aquest és el que fa 20, se’n fa un tiratge de 1.500 exemplars i es
reparteix gratuïtament amb aquesta edició núm. 73 de la revista
Vilatorta com a felicitació de Nadal.

Calendari vilatortí 2016
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Les festes locals pel 2016

A punt d’acabar la primera fase de ca l’Anglada

Ca l’Anglada es convertirà ben
aviat en un edifici plurifuncional
d’ús públic. Les obres de la pri-
mera fase que van començar a
mitjan d’agost han d’estar en-
llestides a finals d’any. Aquesta
fase preveu l’adequació total
de la planta baixa on s’establi-
rà el nou punt d’informació de
l’Espai Natural Guilleries-Sa-
vassona i el centre d’interpreta-
ció de les Caramelles. També
es milloren els  accessos i es
fan noves les instal·lacions, els
sanejaments i els serveis. La
segona fase completarà l’ade-
quació de la resta de l’edifici i
l’exterior. A la planta superior
s’hi establiran el punt jove i les

sales de tallerisme. També
s’habilitarà el terrat per fer-lo
visitable des d’on es podrà
contemplar una magnífica vista
del nucli històric i els turons i
llocs del nostre entorn més pro-
per, i un paisatge espectacular
que abraça des dels Pirineus al
massís del Montseny passant
pel Collsacabra, el Puigsacalm,
Bellmunt i el Pedra-forca. Per
facilitar-ne la identificació dels
llocs s’hi instal·laran unes taules
d’orientació. 

Les obres van ser adjudica-
des a l’empresa Voracys S.L
per un import de 264.491,36 €
(IVA inclòs) i es preveu finançar-
les amb el programa comple-

mentari d’edificis singulars i el
programa complementari de
renovació d’infraestructures i
regeneració urbana del nucli
històric, -ambdós de Xarxa
Barcelona de la Diputació-.
Aquest projecte també compta
amb fons del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional
(FEDER) i amb un crèdit de la
Diputació de Barcelona. Tot i
que es preveia fer les obres en
dues fases, l’Ajuntament va
decidir executar-les correlativa-
ment per aprofitar els solapa-
ments i poder estalviar diners en
l'adjudicació, com així s’ha
demostrat. El projecte fixa un
termini de 8 mesos per a fer les
obres i es preveu que els tre-
balls estiguin acabats la propera
primavera. 

La preservació i restauració
de ca l’Anglada es planteja i
es justifica per raons arquitec-
tòniques,  històriques, i pai-
satgístiques ja que es tracta
d’un edifici creat per Miquel
Pallàs l’any 1897, amb una
forta personalitat, situat en un
punt cèntric i de referència
com és la plaça Major i forma
part de la fesomia del poble.
També per raons funcionals
en el ventall més ampli que va
des de la seva adequació a les
noves necessitats d’ús, fins a
l’impacte positiu que generarà
des del punt de vista de l’eco-
nomia local, turístic i social. La
restauració de ca l’Anglada
s’emmarca en el projecte
“Desenvolupament comercial
i turísitic del nucli antic de
Sant Julià de Vilatorta” finan-
çat pel FEDER “Una altra
manera de fer Europa”.

març (Dijous Sant)  i  18 de juliol (dilluns de la set-
mana de Festa Major). El mateix que les 12 fes-
tes oficials que tindrà Catalunya durant l’any
2016, les festes locals són retribuïbles i no recu-
perables.

D’acord amb el calendari de festes laborals de
Catalunya per al 2016, aprovat pel Consell de
Relacions Laborals de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
ha escollit com a festes locals els dies 24 de
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L'alcalde de Sant Julià de
Vilatorta, Joan Carles Rodrí-
guez, va ser nomenat vicepre-
sident primer del Consell
Comarcal en el Ple de cartipàs
del dia 22 de juliol i nomenat
president del Consorci d'Oso-
na de Serveis Socials, en el
Ple del 21 de setembre. Joan
Carles Rodríguez assumeix
així la màxima responsabilitat
de l'àrea d'atenció a les perso-
nes, que inclou Serveis So-
cials, Joventut, Cultura i Es-
ports. 

Els serveis socials bàsics
són el primer nivell del sistema
públic i la garantia d’accés
més pròxim a la ciutadania,
que hi pot arribar a través del
seu ajuntament. A tots els
consistoris hi ha un equip for-
mat per treballadors/ores so-
cials i educadors/ores socials
que té com a objectiu atendre
les necessitats de la ciutada-
nia que hi acudeix i buscar, per
a cada cas, la millor solució
possible. 

El servei de Benestar Social
del Consell Comarcal d’Osona
té com a objectiu exercir una

L'alcalde de Sant Julià, nomenat vicepresident 
del Consell Comarcal d’Osona
Joan Carles Rodríguez també és el president 
del Consorci d'Osona de Serveis Socials 

gestió administrativa coordina-
da dels serveis socials de tots
els municipis de la comarca,
així com cooperar amb els
ajuntaments i altres xarxes
d’atenció, com la sanitària, la
d’ensenyament o d’altres as-
sistencials, per establir progra-
mes i actuacions conjuntes. El
treball coordinat i l’impuls
d’actuacions en l’àmbit dels
serveis socials amb programes
propis pretenen garantir a tota
la ciutadania de la comarca

l’accés a aquelles prestacions i
serveis socials que siguin
necessaris i als quals tenen
dret. Precisament per prestar
aquests serveis, el Consell
Comarcal té aquesta eina de
gestió: el Consorci d'Osona de
Serveis Socials. 

Per les noves responsabili-
tats, Joan Carles Rodríguez
percebrà 30.000 € bruts anuals
del Consell Comarcal i 18.000
€ bruts anuals de l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta.

Preocupats perquè el nom del poble no apareixia al
cartell de les obres, uns veïns de Vilalleons van escriu-
re’l per iniciativa pròpia amb la mateixa tipografia que
la resta del títol del projecte. L’Ajuntament, tot i estar
obligat a notificar la modificació, va recomanar a
Territori i Sostenibilitat que no calia retirar-la. En el seu
escrit, l’Ajuntament recordava que “Sant Julià de
Vilatorta”, en tant que nom del municipi, inclou també
el poble de Vilalleons.

Mentrestant, la preocupació del Consistori està
centrada en què el nom de Vilalleons aparegui en la
senyalèctica que indicarà la nova sortida a l’Eix.
Aquesta petició, feta des de principis d’any, de
moment no ha obtingut resposta oficial.

Col·loquen el nom de Vilalleons al cartell de les obres de l’Eix
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Les obres del nou enllaç amb la C-25 al municipi de Sant
Julià de Vilatorta ja han començat. A mitjan del mes d’oc-
tubre passat, quatre mesos després del previst, va
començar a ser una realitat un projecte reivindicat pel
nostre poble des de fa més de 20 anys. El nou enllaç con-
nectarà l’Eix Transversal (C-25) amb la BV-5202, que que-
darà desdoblada fins enllaçar amb el carrer de la Indústria
del polígon industrial La Quintana.

El divendres passat 16 d’octubre, abans de l’inici de
les obres, l’Ajuntament va convocar una reunió per pre-
sentar als veïns afectats Albert Corominas, enginyer dele-
gat per part d’Infraestructures.cat, Andrés Garcia, direc-
tor d’obra; i Manel Trill, director d’obra per part de l’em-
presa adjudicatària. Tots es van posar a disposició dels
veïns per resoldre els dubtes i les molèsties que sorgiran
durant l’execució del complex projecte. 

Al tancament de l’edició d’aquesta revista, tot el movi-
ment de terres ja està avançat. S’han començat a perfilar
els dos nous brancals d’incorporació/sortida de l’Eix. A la
banda de la Riereta, amb l’excedent de terres s’ha gene-
rat una mota que ha hagut d’ubicar-se en zona de propie-
tat privada, amb bona entesa per totes les parts segons
informa Infraestructures.cat.

També està avançat el rebaix de tot el terreny on trans-
correrà el nou carril de la BV-5202 direcció Sant Julià, així
com el nou tram de carretera que enllaçarà amb el carrer
de la Indústria del polígon la Quintana.

En aquesta banda est, per millorar la seguretat del
trànsit, es construirà la via verda de 2,5 metres d’ampla-
da per a vianants i ciclistes, separada de la calçada amb
una barrera de fusta. Per sota aquesta via s’hi ha previst
el sanejament del nucli de Vorabosc, així com altres ser-
veis, com gas natural o canalitzacions de fibra òptica. Ja
hi ha hagut interès de companyies privades per aquest
últim.

Les millores en la mobilitat i accessibilitat seran extra-
ordinàries. Actualment, els vehicles que volen accedir al
polígon industrial de la Quintana han de travessar el nucli
urbà de Sant Julià de Vilatorta i enllaçar amb la carretera
de Vilalleons per arribar-hi. Amb el nou enllaç desaparei-
xerà el trànsit de camions i vehicles de gran tonatge per
l’interior del nucli urbà.

Control estricte en una
obra molt important
i de cost elevat
Les obres, que partien d’un preu de
licitació de 3.199.286,92 € amb el
21% d’IVA inclòs, finalment foren
adjudicades per 2.568.347,79 € (IVA
inclòs) a la unió temporal d’empre-
ses (UTE) formada per Àrids Romà,
SAU, de Lleida, i Rubau Tarrés,
SAU, de Girona, en el procediment
obert endegat per Infraestructu-
res.cat, empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

Però a banda del cost per con-
tracte, en tota obra pública l’Ad-
ministració es dota d’altres meca-
nismes per controlar que l’obra s’e-
xecuti correctament, ajustada a la
legislació vigent en tots els precep-
tes, al cost fixat en l’adjudicació.

Per això la Generalitat ha contra-
ctat a part una altra empresa, Tec-
Cuatro, SA, que no té res a veure
amb l’empresa executora, per por-
tar la direcció de les obres, a un
preu de 88.317,90 € amb IVA. 

El control de qualitat de les
obres, que sobretot assegura que
els materials que es col·loquen tin-
guin la qualitat exigida per l’admi-
nistració, ha estat encomanat a
Centre d'Estudis de la Construcció i
Anàlisi de Materials, SLU (CECAM)
per 31.381,94 € amb IVA. L’assis-
tència tècnica de coordinació de
seguretat i salut de les obres, que
ha d’assegurar la minimització del
risc d’accidents durant l’execució
del projecte, ha estat encomanat a
SGS Tecnos, SA per un import de
8.107,00 € amb IVA.

Finalment, la Generalitat ha lici-
tat l’assistència tècnica ambiental
del nou enllaç conjuntament amb la
d’unes obres per construir una
estació d’autobusos sobre l’estació
de l’AVE a Girona. Aquesta assis-
tència ha estat finalment adjudicada
a l’empresa Enginyeria, Estudis i
Gestió Ambiental, SL, per un import
de 35.257,71 € amb IVA.
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Es pot dir que les obres per a la instal·lació d’una caldera de
biomassa del pavelló estan gairebé acabades: la sitja per
dipositar-hi el combustible (estella de fusta), tota la maqui-
nària interior i el mecanisme de  transport del combustible
fins a la caldera.  A l’hora de redactar aquesta notícia només
faltava la pavimentació superficial de la zona exterior. Les
instal·lacions també estan gairebé acabades: la caldera està
instal·lada amb totes les seves connexions, només falta fer
la sortida de fums i s’instal·larà un sistema de climatització
de la zona de les grades ja que fins ara no n’hi havia.
Aquestes millores suposen una inversió de 249.000 euros i
es financen amb una subvenció de la Diputació de
Barcelona, dos préstecs de l’Institut per a la diversificació i
estalvi de l’energia (IDAE) i amb sis quotes anuals que in-
clouen el manteniment i subministrament de l’estella.

És previst que aquest nou sistema de calefacció i aigua
calenta entri en funcionament a principis del 2016.  Això farà
que al pavelló es deixi de consumir gas liquat amb l'estalvi
ecològic i econòmic que aquest canvi comporta.

La caldera de biomassa 
del pavelló funcionarà 
a principis d’any

Des de finals d’agost l’Ajun-
tament de Sant Julià de Vilatorta
ofereix un nou tràmit telemàtic a
la pàgina web municipal: la
sol·licitud d’accés a la informació
pública. Per realitzar aquest trà-
mit electrònicament cal fer ús
d’un certificat digital per identifi-
car-se. Aquest tràmit dóna com-
pliment a l’article 27 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern i està
disponible a la pàgina web muni-
cipal. A més, a partir de l’aplica-
ció de la citada llei, s’ha modificat
el tràmit ja existent que recollia
queixes i suggeriments, i a partir
d’ara també es podran presentar
propostes. A grans trets, la llei de
transparència regula i garanteix la
transparència de l'activitat pública i
el dret d'accés de la ciutadania a la
informació i a la documentació
públiques. Trobareu més informa-
ció al web de l’Ajuntament:
www.vilatorta.cat  

La web de
l’Ajuntament 
incorpora el tràmit
de “Sol·licitud 
d'accés a la 
informació pública” 

La Judit Farré s’acomiada del Punt Jove Tortí

iniciatives destinades a aquest sector d’edat.
Iniciatives que, a més, han sorgit integrades en
la xarxa de Punts Joves de la comarca, amb
suport de les administracions supramunicipals.

L’Ajuntament cobrirà novament la plaça de
tècnic de joventut de manera interina, en espera
de convocar-la definitivament tan aviat com
sigui possible.

El 8 de desembre passat la tècnica de joventut,
la Judit Farré, es va acomiadar del Punt Jove
Tortí. Una nova oportunitat professional, vincula-
da més estretament amb la seva professió de
psicòloga, la va portar a encetar un nou camí.
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta li vol
agrair especialment la seva dedicació al Punt
Jove, i el suport que ha desenvolupat a la resta
de regidories, principalment educació, volunta-
riat i esports.

La Judit va substituir a l’anterior responsable,
la Judit Mundó, l’abril de 2014. Des de llavors, el
Punt Jove ha ampliat els seus serveis i ha donat
atenció a més joves del nostre poble. La tasca
de la Judit, integrada dins de la regidoria de
joventut, ha permès copsar les inquietuds del
nostre jovent i, a partir d’aquí, emprendre més
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Sant Julià va viure amb més reivindicació
que mai una intensa Diada Nacional de
Catalunya. Els actes s’iniciaren el diu-
menge 9 de setembre a l’Aula de Cultura
amb la conferència titulada “És necessà-
ria la independència de Catalunya”, a càr-
rec de Quim Torra, president d’Òmnium
Cultural. 

El dijous dia 10 de setembre, la Marxa
dels vigatans va ser un dels actes més
concorreguts de la vigília de la Diada.
Inicialment la pluja va impedir que la
Columna dels Terrissers pogués fer la
marxa des de Sant Julià de Vilatorta fins a
la plaça de la catedral, però finalment es
va poder tirar endavant l’acte, iniciant una
marxa de torxes des de la Plaça del Pes,
per entrar a la Plaça Major de Vic junta-
ment amb les columnes de Folgueroles i
Sant Hilari Sacalm. Les paraules de pre-
sentació de la nostra columna dels terris-
sers que sonaren per megafonia la defi-
nien així "Del poble de Sant Julià de
Vilatorta, arriba la columna que fa memò-
ria dels oficis antics i tradicionals que han
distingit els pobles del nostre país al llarg
del temps. En memòria d’homes i dones
que han fet dels oficis tradicionals la seva
vida, els donem la benvinguda". El nostre
penonaire, Umbert Rosell, juntament amb
tots aquells que van voler afegir-se a la
columna, van formar part d’un espectacle
renovat, dissenyat per Comediants. 

Com és costum en els darrers anys, el
dia 11 de setembre va tenir les parets del
Castell com a escenari principal dels
actes de celebració de la Diada Nacional
de Catalunya. A primera hora les perso-
nes que van pujar fins al turó van poder
esmorzar amb xocolata calenta i melin-
dros i més tard van acompanyar amb els
seus cants l’hissada de l’estelada al pal
del capdamunt d’una de les  parets de
l’antiga domus de Bellpuig. Les entitats,
encapçalades per l’Ajuntament, van fer
l’ofrena floral i després de llegir el mani-
fest es va cantar els Segadors i el Som vi-
latortins, amb l’acompanyament de la
Coral Cants i Rialles i les Caramelles del
Roser. Al punt de migdia  va ser l’hora que
a la plaça de Catalunya es va concentrar
tota la gent de Sant Julià que a la tarda
participaria a la Via Lliure. Vilatorta per la
Independència va mobilitzar més de 500
persones, organitzant un desplaçament
col·lectiu amb 10 autocars.

L’11 de setembre a Sant Julià de Vilatorta

Ofrena floral al castell

Conferència de Quim Torra

Marxa dels Vigatans

A punt per marxar cap a la Via Lliure
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Les guanyadores d’enguany
del premi I+T (Innovació+
Tradició) “Memorial Joan
Capdevila”, la ceramista Eva
López Miguel i la dissenyado-
ra de producte i art Petra
Hiebler, van exposar el pro-
jecte Apotheke a l'Escola
d'Art i Superior de Disseny de
Vic el dia 19 de novembre
passat, davant d’una nodrida
presència d’alumnes i profes-
sors de la mateixa escola.
L’acte va ser presentat per
Rosa Gar-cia, directora artís-

El Projecte Apotheke del premi Innovació + Tradició
“Memorial Joan Capdevila” s'exposa a l'Escola
d'Art i Superior de Disseny de Vic

tica de la Fira del Tupí, i va
comptar amb la presència del
regidor de cultura Lluís Vilalta.

El projecte Apotheke  revi-
sa el referent popular del pot
de farmàcia i fa una proposta
actualitzada basada en dues
idees bàsiques: el control
d’estoc del contingut dels
pots i el reciclatge del conteni-
dor, conservant unes referèn-
cies de color dels atuells tradi-
cionals de la ceràmica barce-
lonina, el blanc i el blau. El pot
de farmàcia Apotheke està

realitzat en porcellana blanca i
té unes marques al llarg del
cos per poder controlar els
nivells del contingut mitjançant
una banda de silicona de color
blau que es pot anar canviant
de posició. Amb un retolador
es pot modificar la retolació i
fer el reciclatge del pot per
contenir altres materials. 

L’exposició, que es va po-
der visitar a l’Aula de Cultura
durant la passada Fira del Tupí,
mostra el desenvolupament de
tot el projecte, des dels refe-
rents gràfics, dibuixos i plànols
de l’objecte, fins la peça final
passant per tot el procés tècni-
coceramic per a la realització
del pot de farmàcia, prototips,
motlles i acabats. El premi I+T
Memorial Joan Capdevila està
dotat amb 2.500 € i és un cer-
tamen que es convoca en el
marc de la Fira del Tupí des de
l’any 2013. L’I+T va substituir
el concurs de ceràmica i terris-
sa que es va fer durant les
quatre primeres edicions, del
2009 al 2012. 

Aprovada la moció de suport a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya
El Ple de l’Ajuntament del passat 23 de novembre
passat, el mateix que celebrava el sorteig de mem-
bre de mesa per les Eleccions Generals, va aprovar
per unanimitat la moció de suport a la resolució de
1/XI del Parlament de Catalunya, promoguda per
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i
l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI).

La resolució en el seu punt segon deia “El
Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici
del procés de creació d’un estat català independent
en forma de república”.

A principis de desembre el diari “El País” publica-
va una notícia segons la qual els jutjats central d’ins-
trucció 1 i 4 de l’Audiència Nacional havien obert dili-
gències per investigar si els membres dels plens

municipals de Celrà i de la Seu d’Urgell havien
comès delictes de rebel·lió, sedició i d’altres
pel fet d’aprovar la moció de suport.

Tots els regidors del Ple de l’Ajuntament de
Sant Julià volen manifestar que l’aprovació
d’aquesta moció constitueix un supòsit d’e-
xercici de drets i llibertats fonamentals reco-
llits a la mateixa Constitució que, seguint la
doctrina del Tribunal Suprem, escapa del con-
trol de legalitat per la seva manca d’efectes.
És un exercici que troba empara en la llibertat
d’expressió (art. 20 CE), en la llibertat ideolò-
gica (art. 16 CE) i en el dret fonamental a la
participació política (art. 23 CE), consubstan-
cials a la definició de l’Estat Espanyol com un
Estat democràtic i de Dret.
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Un dels murs del passadís que dóna al  túnel d’accés al refugi
de l’Estat Major del l’Aeròdrom de Vilatorta, situat al mas el
Llopart, fa temps que tenia un desplom important que preocu-
pava perquè podia caure en qualsevol moment. Aquesta inclina-
ció era causada per la vegetació de la zona i, sobretot, per les
arrels d'un arbre molt gran que l'afectava directament. Les obres
per recuperar aquest mur sense haver-lo de desmuntar s’han fet
seguint un procés elaborat enginyosament. Primerament s’ha
estintolat el mur amb puntals telescòpics travats al mur paral·lel;
s’ha desbrossat la massa vegetal de tot el voltant i s’ha tallat
l’arbre i arrencat la soca que provocava l'empenta que havia fet
tombar el mur. La verticalitat del mur s’ha recuperat amb la inter-
venció d’una  retroexcavadora que ha empès els taulons que
l’encotillaven en tota la seva allargada;  s’ha fet una  fonamen-
tació armada lineal a la base del darrera del mur i s’hi han posat
ancoratges metàl·lics a mode de contrafort per fixar la paret
amb la fonamentació, amb platines i bigues tipus IPN. També
s’ha instal·lat un sistema de drenatge i impermeabilització en la
part del darrera del mur  i s’ha omplert de terra fins al nivell natu-
ral del terreny. Aquesta actuació, que es va fer a mitjan del mes
de novembre passat, ha estat realitzada pel personal propi del
Servei de Manteniment de l’Ajuntament, en virtut de l’acord de
custòdia signat amb la propietat del Llopart.

Adreçat el mur inclinat d’entrada al refugi 
de l’Estat Major de l’Aeròdrom Vilatorta

Congelades les Ordenances fiscals per al 2016
Les ordenances fiscals que
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta aplicarà el 2016 no
pujaran respecte els valors
que han tingut el 2015. El Ple
de l’Ajuntament ho va aprovar
en sessió del dia 9 de novem-
bre. L’equip de govern ho jus-
tificava perquè l’Ajuntament té
una economia sanejada i l’in-
crement anual de l’IPC és
negatiu. Només s’han fet

adaptacions del text al model
proposat per Diputació de
Barcelona.

En l’impost sobre construc-
cions, instal·lacions i obres
s’actualitza el mòdul bàsic
establert pel Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya. 

Durant el Ple, l’alcalde va
resaltar que no s’incrementés la
taxa d’escombraries i es va
queixar que molts veïns encara

aboquen als contenidors de
rebuig sense separar res, cosa
que fa pujar la taxa d’escom-
braries. Va explicar que la taxa
només es podrà mantenir a
aquest nivell si va millorant la
recollida selectiva que fa tot el
veïnat. Fins i tot podria baixar si
més famílies es consciencies-
sin que cal separar les deixalles
i dipositar-les al contenidor cor-
responent.
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Aquesta tardor s’ha posat en funcionament un siste-
ma per tal que els serveis d’emergència localitzin
d’una manera immediata totes les edificacions aïlla-
des de Sant Julià de Vilatorta i de Vilalleons. A cada
casa aïllada del municipi s’ha lliurat una targeta amb
un codi identificador. Si es truca al telèfon d’emergèn-
cies 112, i es dóna aquest codi, els mitjans d’emer-
gència poden saber la posició exacta de l’habitatge i
com arribar-hi.

Es tracta d’un projecte desenvolupat pel Servei de
Protecció Civil del Consell Comarcal d’Osona conjun-
tament amb el Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya. El codi està escrit en una targeta mag-
nètica per enganxar a la nevera, perquè sempre esti-
gui ben a la vista. Mitjançant el SIGESCAT –Sistema
d’Informació Geogràfica d’Emergències i Seguretat-
cada codi permetrà conèixer i comunicar millor la ubi-
cació de l’habitatge o mas. Aquesta novetat garanteix
l’eficàcia i la celeritat en les actuacions de tots els ser-
veis operatius que s’activen trucant al 112: SEM
(ambulància), bombers, Mossos d’Esquadra, Protec-
ció Civil, Agents Rurals, etc. 

A Sant Julià de Vilatorta i a Vilalleons s’han repartit
un total de 65 identificacions. En cas que hi hagués
algun edifici o masia que no hagués rebut la targeta
cal que es posi en contacte amb l’Ajuntament, amb el
regidor de medi ambient Lluís Solanas.

Identificació de les edificacions aïllades

Des de la tardor passada s’han establert canvis
en el sentit de circulació viària a la zona de
Pleuna convertint els carrers en direcció única,
combinant vies de pujada i vies de baixada
seguint el model eixample. Aquest nou replan-
tejament s’ha materialitzat amb la instal·lació
de més de 70 plaques de senyalització vertical
i s’ha pintat la senyalització horitzontal a la cal-
çada. També s’han indicat les zones d’aparca-
ment. Les cruïlles que donen a l’avinguda de
Puig i Cunyer han estat senyalitzades amb
stops i les cruïlles interiors amb un cediu el pas.

La zona de Pleuna es va començar a desen-
volupar durant els anys 60 del segle passat i els
carrers es van pavimentar en la dècada dels 80.
La senyalització que hi havia fins ara era insufi-
cient i en alguns punts inexistent.

Amb aquesta actuació es vol afavorir la
mobilitat i seguretat viària i forma part del pla de
replanteig, manteniment i millora de la senyalit-
zació del municipi. Des de l’any 2012 s’han
actuat en diversos carrers del nucli urbà, les
zones escolars, la zona industrial i el barri del
Perer.

Canvis de circulació i nova senyalització a Pleuna 
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- Del 5 de febrer al 5 d’abril: Taxa de recollida d’escombraries
- Del 2 de març al 5 de maig: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- De l’1 d’abril al 2 de juny (1): Impost sobre béns immobles urbans
- 1 de juny (2): Impost sobre béns immobles urbans 50%
- 2 de novembre (2): Impost sobre béns immobles urbans 50%
- Del 2 de setembre al 3 de novembre: Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre activitats econòmiques
Taxa servei de cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles i guals

Calendari fiscal 2016

(1) No domiciliats
(2) Domiciliats

El 22 de setembre passat
l'Ajuntament de Sant Julià va
fer lliurament a la junta de
l’entitat de tot el material
generat en motiu de la Com-
memoració dels 425 anys de
les Caramelles del Roser. En
un acte emotiu, que va acabar
amb agraïments mutus per la
bona feina realitzada entre
tots, es va reconèixer també
l'esforç realitzat pel regidor de
cultura, Lluís Vilalta. A l'acte
van assistir-hi una nodrida
representació dels caramellai-
res del Roser, a més del regi-
dor esmentat i l'alcalde Joan
Carles Rodríguez, en repre-
sentació de l'Ajuntament. 

L'estoig de testimoniança
de la commemoració dels 425
anys que l'Ajuntament va lliu-
rar a les Caramelles del Roser
conté el dossier del projecte
de celebració, el llibret dels
actes, un exemplar de l’edició
dels Goigs del Roser, el llibre
“Les Caramelles del Roser de
Sant Julià de Vilatorta en el
context del fet caramellaire
dels Països Catalans” de
Santi Riera, l’Auca de les
Caramelles del Roser, en for-
mat pòster i llibret, una làmina
amb les obres que els artistes
van donar a les Caramelles
del Roser en motiu dels 425
anys, una peça de terrissa
amb la figura d’un caramella-
ire, el DVD de la conferència

Acte de lliurament de l’estoig de testimoniança 
dels 425 anys de les Caramelles del Roser

“Les tradicions, signes d’iden-
titat d’un país”, d'Antoni
Dalmau, el recull d’articles i
reportatges publicats en els
mitjans de comunicació i un
llapis de memòria en suport
informàtic amb tots els arxius
generats en motiu dels 425
anys, que contenen més de
1.000 documents de text i
imatges en 20 carpetes temà-
tiques, el vídeo sobre les
Caramelles editat per Xevi
Pona i Anton Carrera, el
video-reportatge del progra-
ma Arrel del Canal Taronja
sobre la celebració, el vídeo
sobre la preparació dels 400
anys l’any 1990, el document
sonor de la conferència de
Santi Riera en l’Assemblea
que els Cors de Clavé van
celebrar a Sant Julià a princi-
pis d’any i el document sonor
del programa “Plaça Gran” de

Ràdio 4 dedicat a les Cara-
melles del Roser. 

També es va fer lliurament
d’una carpeta amb les fotos
antigues que es feren servir
per l’exposició. Amb la
col·laboració dels visitants es
van poder identificar moltes
de les persones que hi surten.
Per facilitar la interpretació de
les referències s’ha elaborat
un document de cada fotogra-
fia amb  la silueta dels perso-
natges que hi surten. En el
mateix acte l’alcalde i el regi-
dor van presentar i explicar als
assistents el projecte de crea-
ció del Centre d'Interpretació
de les Caramelles que s’ub-
icarà a l'edifici de ca l'An-
glada i s’inaugurarà l’any
2016. Amb aquest acte proto-
col·lari es va cloure la comme-
moració dels 425 anys de les
Caramelles del Roser.



12

ca
sa
 d
e 
la
 v
ila

Sense cap mena de dubte la gran protagonista
de la Festa Major de Sant Julià va ser la pluja,
que va aigualir alguns dels actes més emblemà-
tics. A corre cuita es va haver de traslladar l’“I tu,
què fas?” al pavelló. Tot estava a punt per
començar l’acte: els equips de so i llum, l’esce-
nografia, els artistes que havien de pujar a l’es-
cenari de la plaça, la gent asseguda a les cadi-
res... I pel que sembla els núvols també estaven
a punt, i en moment just de començar, la pluja va
decidir entrar en escena i es va haver de traslla-
dar l’acte al pavelló on hi havia muntat l’entari-
mat de reserva, però va ser impossible traslla-
dar els equips de so i llum. L’espectacle es va
haver de fer utilitzant la megafonia del mateix
recinte i la gent portant les cadires des de la
plaça.

Un altre acte damnificat va ser el sopar popu-
lar. Sí, la tarda era ennuvolada, però també ho
eren altres tardes i no havia caigut ni una gota.
De bon matí la gent ja havia portat les taules a la
plaça. Tota la infraestructura del sopar estava a
punt: els taulells de serviment, les barbacoes,
carbonet i graelles, la carn a punt de coure, les
mongetes, el pa, el vi, l’allioli, el cafè...  i a les 7
de la tarda les primeres gotes. Era difícil prendre
una decisió: anul·lar l’acte o esperar que la cosa
amainés. En aquells moments era impensable
traslladar un acte d’aquestes característiques al
pavelló. El ruixat va durar més d’una hora.

Anecdotari de la Festa Major de Sant Julià
Finalment es va decidir tirar-lo endavant i
començar a encendre les barbacoes per coure la
carn, mentrestant es va poder fer el concurs d’a-
llioli. Tot i els imponderables, més de 700 perso-
nes van sopar tranquil·lament a la plaça. Per pre-
visió es va decidir que l’acte del Cabaret Ele-
gance, que hi havia programat per després del
correfoc, es fes al pavelló.

Com a autocrítica cal assenyalar el desencert
de l’espectacle de fi de festa. Toni Moog va ofe-
rir un recital de monòlegs de molt baixa qualitat,
poca gràcia, farcit de paraules grolleres, ofensi-
ves i penjaments iteratius. Però a ell “li suava...”.
Tot això després de beure’s una dotzena de llau-
nes de “redbull”, com ell mateix va reconèixer
després de baixar de l’escenari de la plaça. Però
com que hi ha gustos per tot hi va haver gent
que no els va agradar gens ni mica i van marxar,
altres que tot i no agrada’ls-hi es van quedar,
d’altres que els era indiferent i alguns que, fins i
tot, els va fer riure una mica.

D’altra banda cal lamentar l’actitud incívica
d’algunes persones que causaren molèsties als
veïns i desperfectes en vehicles durant la cele-
bració de la Tupinada. 

Ara dues notes sobre el Concurs d’allioli i la
Trobada de puntaires. En la 20 edició del
Concurs d’allioli hi van participar una dotzena de
persones. Els guanyadors van ser la M. Àngels
Sabaté pel millor allioli i en Pep Clos i en Joan
Ventura amb la categoria d’allioli amb altres
ingredients. Tot i que la M. Àngels ´és guanyado-
ra habitual, en Joan i en Pep van veure’s recom-
pensats després de moltes edicions on només
s’enduien el premi de consolació. En la 16a
Trobada de puntaires hi participaren 150 perso-
nes vingudes d’arreu de Catalunya i fins i tot de
la Catalunya Nord, concretament des de Ceret.

El concurs Vilatorta pam a pam que es va fer el
21 de juliol en el marc de la Festa Major va ser
retransmès en diferit per El 9 TV. Presentat per
Amy Von Arend va tenir com a concursants en
l’equip Vila els membres de la colla Gegantera i
en l’equip Torta representants de Vilatorta
Teatre. El jurat estava format per la Montse
Piqué i l’Anton Carrera.  El mateix públic de la
plaça podia veure en directe la realització pro-
jectada en una pantalla gran. Per la seva estruc-
tura de programa televisiu, Vilatorta pam a pam
va ser retransmès per El 9 TV el dia 25 de juliol
i en altres repeticions de dies posteriors. Podeu
veure el programa a la web el9nou.cat.

El 9 TV va tornar a retransmetre 
el concurs Vilatorta pam a pam
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S’aprova una nova ordenança 
de subvencions per les entitats 

Finalitzats els carrers del nucli històric

La Junta de Govern Local del 5 d’octubre va apro-
var les bases i la convocatòria per a la concessió
de subvencions per aquest any 2015 per a les enti-
tats sense afany de lucre. La convocatòria d’a-
quest any s’ha demorat perquè calia adaptar-la al
nou marc legislatiu, i presenta canvis substancials
respecte les convocatòries anteriors. En primer
lloc, es demana a les entitats la gestió transparent
de la seva activitat, per sort pràctica habitual entre
les associacions del nostre municipi. Per aquest
motiu, per optar a la subvenció, caldrà que els
comptes de l’any 2014 estiguin aprovats per l’òr-
gan competent de l’entitat i que els Estatuts preve-
gin la gratuïtat dels càrrecs directius i la igualtat en
la condició de tots els seus socis.

Amb la convocatòria, la voluntat de l’Ajunta-

ment de Sant Julià és la de fomentar l’asso-
ciacionisme en el nostre poble. Per això,
s’han establert uns criteris objectius per tal
de valorar la funció social de les entitats. Es
tindran en compte les activitats de caràcter
regular i constant que es duen a terme, pas-
sant per valorar les activitats de caràcter
obert, a més del nombre d’activitats que
l’entitat organitza en col·laboració amb
l’Ajuntament. La justificació per cobrar la
subvenció canvia de paràmetres i es farà a
partir de tots els actes i activitats que hagi
organitzat l’associació l’any anterior.
L’Ajuntament ha procurat facilitar al màxim

la tramitació de la sol·licitud per les entitats,
i el procés de justificació. 

Finalment, el projecte “Regeneració
urbana sobre els carrers del nucli
antic de Sant Julià de Vilatorta" va
finalitzar segons el previst. Les obres
es recepcionaren com preveia el
contracte amb l’empresa adjudicatà-
ria. 

Aquest projecte ha gaudit de
finançament del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER),
“Una altra manera de fer Europa”.

Només manca completar el pro-
jecte d’infraestructures: la regularit-
zació dels encreuaments de les línies
de baixa tensió de la companyia
ENDESA, que es realitzaran en breu,
i la nova instal·lació de comunica-
cions, que serà soterrada.

També està pendent la construc-
ció del mur de can Marçal. Un mur de
pedra natural, a dues cares, i que
s'executarà per part del personal de
manteniment de l’Ajuntament.

Paral·lelament a aquestes obres
també hi ha redactat per l’oficina tèc-
nica municipal el projecte “Trasllat de
la font al corredor de can Tomàs de
plaça”, que permetrà enllaçar la
plaça Major amb el jardí de ca
l'Anglada i col·locar-hi la font.
Aquestes obres està previst que per
l'Aplec Caramellaire puguin estar
acabades.
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El diumenge 18 d'octubre passat es va celebrar
la primera Diada del Voluntariat de Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons que va reunir més de 70
persones. Els voluntaris i les voluntàries del
municipi van fer una caminada fins a Torrents
del Prat, tot gaudint del bell paisatge, passant
per les Baumes. A la masia de Torrents els
esperava una llarga taula parada un esmorzar
de germanor amb botifarra, cansalada, pa tor-
rat i altres menges. 

La Diada del Voluntariat aplega més de 70 persones 

Amb aquesta jornada, dedicada exclusiva-
ment als voluntaris/es del poble, es va voler
agrair la seva col·laboració desinteressada en
les activitats que s'organitzen al llarg de l’any.
Des de l'Ajuntament es vol animar a tots i a
totes a seguir col·laborant perquè la participació
activa deixa palès que l'esforç i la cohesió
enforteix el teixit social, la solidaritat, el compro-
mís amb la comunitat i l’esperit de servei públic.
I ens permet compartir moments inoblidables!  

Moviment demogràfic
Entre l’1 de juliol i el 30 de novembre de 2015

Habitants a 30/11/2015: 3.121  (1.531 homes i 1.590 dones)

Altes padró: 62 Baixes padró: 61
Naixements: 12 Defuncions:     12

Naixements
Món Nogué Crispi 01/07/2015
Laia Guix Portet 05/08/2015
Bruna Martínez Serra 06/09/2015
Siraj Jebbari 16/09/2015
Àlex Liñan Ruaix 21/09/2015
Martina Picañol Bigas 29/09/2015
Martina Bassas Jaillier 02/10/2015
Ianik Korte Serra 08/10/2015
Adela Collado Masó 21/10/2015
Jana Ramoneda de Josep 29/10/2015
Zakaria El Myry 06/11/2015
Pau Freixa Vidal 12/11/2015

Defuncions
Aurora Coll Feixas (90) 09/07/2015
Montserrat Muntadas Tañà (90) 21/07/2015
Amadeu Vilamala Ordeig (86) 30/07/2015
Miquel Torelló Ripoll (81) 05/08/2015
Anna Jutglar Comas (94) 14/08/2015
Carme Ramon Pujols (74) 01/09/2015
Josep Coll Feixas (88) 03/09/2015
Jaume Serra Campà (90) 26/09/2015
Rafel Juvanteny Danés (58) 26/10/2015
Estrella Garcia Arribas (87) 28/10/2015
Josefa Torrents Soler (100) 10/11/2015
Joan Godayol Farrés (74) 21/11/2015

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies Informació facilitada per “ATF fill de J. Cuberta, SA”
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Millores en el camí de
la Riera a Puig-l’agulla
El mes d’octubre passat es van fer obres de
millora del camí que va del sot de la Riera fins
a la cruïlla de Puig-l’agulla. L’arranjament ha
consistit en la reparació i formació de trenca
aigües i cunetes, la consolidació de la base
amb l’estesa i compactació  d’una capa d’a-
rids i el formigonat en els trams susceptibles
de deteriorament ràpid i que estaven en més
mal estat. Aquesta intervenció l’ha feta el
Consorci de l’Espai Natural Guilleries
Savassona dins del programa d’actuacions
del 2015 i ha suposat una inversió de 8.550
Euros. Les obres es van executar en tres set-
manes. 

3a Fira d’Entitats Sant Julià de Vilatorta
amb la Marató de TV3

La plaça de Catalunya va acollir el dissabte 26
de setembre la tercera edició de la Fira
d’Entitats amb la participació d’Abaraka Bake,
l’Agrupació Sardanista, l’Associació Esportiva
Diedre, les Caramelles del Roser, el Casal d’Avis
Font Noguera, el Club Ciclista Calma, el Club
Esportiu Vilatorta, el Club de Patinatge Artístic,
la Colla de Geganters i Grallers, la Coral Cants i
Rialles, l’Escola de Còmic i Manga, l’Escola
Municipal de Dibuix i Pintura, Mans Unides,
Mans Manetes – taller de labors, Meteovilator-
ta.cat, les Puntaires de Vilatorta i Vilalleons,
Osona Contra el Càncer, Terra de Tupinots i
Vilatorta Teatre. Van ser 19 entitats, de la trente-
na llarga d’associacions que hi ha al nostre
poble, que van aprofitar aquesta oportunitat per
muntar un estand per donar a conèixer i difondre
la seva activitat. La Fira d’Entitats va néixer pre-
cisament amb aquest objectiu: ser punt de tro-
bada per promocionar l’associacionisme i el
voluntariat. En el decurs de la jornada es van
organitzar diverses activitats: taller de teatre,
ballada de gegants, taller de pintar gegants, cer-
cavila, taller de programació amb scratch de
petits jocs d’ordinador, curses infantils, tómbola,
demostració de puntaires, concurs de temes
sardanístics, demostració de bàsquet i patinat-
ge, exposició de manualitats, xocolatada solidà-
ria i cantada final. En properes edicions, però,
caldrà reformular la jornada per donar nous
al·licients i incentivar les entitats en la seva par-
ticipació i perquè pugui atraure més visitants. 

En el marc de la Fira d’Entitats també es va
fer un acte al Saló Catalunya per commemorar la
Diada internacional de la Gent Gran, amb la lec-
tura del manifest i una xerrada a càrrec del tera-
peuta ocupacional del Consorci d’Osona de
Serveis Socials Josep M. Villegas titulada “Els
serveis a l’abast de la gent gran, de l’envelliment
actiu a la dependència”.

Amb motiu de la Marató de TV3 que en aques-
ta edició està dedicada a la diabetis i a l'obe-
sitat l’AMPA Bellpuig, l’AMPA Patuleia, la Colla
gegantera, i l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta han organitzat una gran varietat d'ac-
tes solidaris el dia 13 de desembre.

Per enguany hi ha previst una xocolatada
amb coca, inflables, tallers de manualitats de
Nadal i una ballada de zumba. Entre aquestes
activitats també hi haurà un camió de bom-
bers on els nens s’hi podran enfilar i escoltar
les explicacions que els donaran els mateixos
membres del cos de bombers de Vic. Una
altra proposta molt en concordança amb el
motiu de la Marató d’enguany serà la
instal·lació d’una carpa on la gent s’hi podrà
fer el control de glucosa en la sang i prendre la
pressió arterial. Tots els que es facin aquesta
prova seran obsequiats amb un suc de taron-
ja. Aquestes activitats es faran el matí del
diumenge dia 13 de desembre a la plaça de
Catalunya.

Aquest és el segon any que Sant Julià par-
ticipa d’una manera directa i activa amb la
Marató de TV3. Amb els actes de l’any passat
es recolliren 654€. Enguany s’espera superar
aquesta xifra.
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Sant Julià incorpora nous elements

La Diputació de Barcelona va ampliar el mes de setembre passat
el Mapa del patrimoni cultural de Sant Julià de Vilatorta. Com a
nous elements s’han incorporat quatre fitxes referents a la torre
de telegrafia òptica de Montagut a Puig-l’agulla, el forn de teules
del camí de can Tramuntana, el forn de pinyes de l’era de
Cànoves i la fita de terme d’Assensaments. També s’han modifi-
cat onze fitxes més, ampliant la informació relacionada amb la
Creu de Montagut, la descripció del conjunt  de Cànoves, la
incorporació de les balustrades de terracota de cinc cases del
nucli antic, la mina de la Vall i la teulada del campanar de l’esglé-
sia de Sant Julià feta amb peces de ceràmica vidriada en forma-
d’escates.

Amb aquesta actualització el Mapa del patrimoni cultural,
redactat l’any 2013, recull un total de 328 elements significatius
del terme de Sant Julià de Vilatorta.

Els mapes de patrimoni cultural són una eina de coneixement
que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble,
documental, immaterial i natural dels municipis, per tal que es
puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i ren-
dibilització social. 26 municipis de la comarca d’Osona ja dispo-
sen del seu Mapa del patrimoni elaborat per la Diputació de
Barcelona. D’aquests, Sant Julià de Vilatorta és el segon munici-
pi que té més elements incorporats, després d’Oristà, que en té
348. Podeu consultar la nova versió del Mapa del patrimoni cul-
tural de Sant Julià de Vilatorta a http://patrimonicultural.diba.cat.

El Cadastre fa
una regularització
al municipi de
Sant Julià
La Gerència Regional del
Cadastre a Catalunya, que
depèn del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas, ha realitzat un procés de
regularització cadastral a tot el
municipi de Sant Julià de
Vilatorta. El mes d’octubre pas-
sat responsables de l’empresa
Kaleram Control, SL, contrac-
tada pel Ministeri, van fer el tre-
ball de camp, consistent en
fotografiar cadascuna de les
construccions de tot el terme
municipal i emetre l’informe
corresponent, per comprovar si
la construcció és nova, ha estat
ampliada, reformada, o ha can-
viat d’ús, respecte la informa-
ció que actualment té la Ge-
rència del Cadastre. Qualsevol
canvi comportarà la consegü-
ent modificació en el valor
cadastral de l’immoble. Prè-
viament a què s'apliqui aquesta
modificació, la Gerència del
Cadastre està obligada per llei
a obrir un període d'al·lega-
cions pel propietari. Aquest
procediment, realitzat a dive-
sos pobles de la comarca,
depèn exclusivament de la
Gerència Regional del Cadastre
a Catalunya. Per qualsevol
aclariment es pot contactar
amb aquest organisme, situat a
la Travessera de Gràcia, 58,
08006 Barcelona, o trucant al
telèfon 93 366 22 00.

L’elevada vorada de la plaça davant l’església de
Vilalleons ja no serà un impediment per les persones amb
mobilitat reduïda. El servei de manteniment de l’Ajun-
tament hi ha habilitat una rampa per millorar-ne l’accessi-
bilitat. Així ha quedat eliminada una altra de les barreres
arquitectòniques que encara hi ha al municipi, i que en
aquesta legislatura l’equip de govern vol anar resolent.

Feta la rampa d’accés a l’església de Vilalleons
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Senyalitzats els camins d'interès territorial

Un nombrós grup de persones,
amb els membres del consistori
al capdavant, es va concentrar el
dimarts 13 d’octubre a la plaça
de l'Ajuntament en un acte con-
tra la imputació de les autoritats
catalanes que van fer possible la
votació del 9N. L'alcalde va res-
saltar que aquest no era un acte
independentista sinó d'una ma-

nifestació a favor de la democrà-
cia i que les querelles adreçades
al President de la Generalitat,
Artur Mas, Joana Ortega, exvi-
cepresidenta del Govern; i Irene
Rigau, consellera d’ensenya-
ment, són inadequades. Per
finalitzar la concentració es va
llegir el manifest del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir i es

va cantar l'himne nacional de
Catalunya. 

Per altra banda l’alcalde de
Sant Julià també va ser present
en la concentració davant el
Palau de Justícia de Barcelona
que va tenir lloc el dijous 15
d’octubre, quan el President
Mas va haver de clarar com a
imputat pel 9N.

A més de la indústria terrissaire, a
Sant Julià de Vilatorta s’hi van de-
senvolupar altres activitats que asse-
guraven la pervivència dels seus
habitants. Una d’aquestes activitats
que donaven feina a molta gent del
poble era la que girava a l’entorn
dels pinyons i és la que enguany s’ha
escollit com a tema central de l’ex-
posició que des de fa 4 anys dedi-
quem a un ofici característic del
municipi per commemorar la cele-
bració de Sant Julià, patró de la par-
ròquia.

L’exposició “L’ofici de pinyonaire”
es podrà veure a l’Aula de Cultura els
dies 9 i 10 de gener de 2016. Com a
complement de la mostra Antoni
Gimeno i Josep Cot, autors del llibre
“Pinyonaires” faran una xerrada per
explicar en què consistia aquesta
feina. La conferència es farà a les 7
de la tarda del dissabte dia 9. 

Aquest desembre s’han senyalitzat dos camins d’interès territorial
presents al nostre municipi: el camí de la Mata, que condueix fins a
Santa Eugènia de Berga, i el camí de Rocafarigola que arriba fins a
Taradell. El primer, que és asfaltat, corre el risc de suportar més tràn-
sit a partir del nou enllaç que s’està construint amb la C-25. Per evi-
tar-ho, s’hi ha prohibit explícitament el trànsit de camions, només per-
mesos per donar servei a les explotacions agrícoles.

“Camins d’interès territorial” és la denominació que han rebut
aquells camins que suporten més trànsit pel fet d’unir dos o més
municipis. Aquest projecte, participat conjuntament per Consell
Comarcal d’Osona i Diputació de Barcelona, els ha definit i els ha
senyalitzat adequadament a tota la comarca.

Concentració contra la imputació de les autoritats 
catalanes que van fer possible la votació del 9N del 2014

En Peret pinyonaire, de Taradell, (Pere Victori) espinyant amb la seva néta 
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Beca de recerca Josep Romeu 2016-2017

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta convoca la tercera edició de la Beca de
recerca Josep Romeu. Aquesta beca, de caràcter biennal, té com a objectiu el
foment de la recerca en els camps cultural, històric, artístic, social, lingüístic,
geogràfic, científic, etc. referits a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

En la convocatòria 2016-2017 es proposen els següents temes específics:
- La indústria i tradició terrissaire de Sant Julià de Vilatorta.
- Els noms del poble. Microtoponímia de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.
- Àmbit de Vilalleons.

Les bases es poden consultar a la web de l’Ajuntament www.vilatorta.cat

- La Beca està dotada en 2.500 €.
- A criteri del jurat es podrà establir un accèssit.
- S’hi pot optar de forma individual o col·lectiva.
- El termini de presentació s’acaba el 23 d’abril de 2016.
- El veredicte es farà públic en el transcurs de la VIII edició de la Fira del Tupí 

(21 i 22 de maig) i es publicarà a la revista Vilatorta de la Festa Major.
- El jurat estarà format per persones vinculades als àmbits descrits.
- El termini per realitzar el treball és de dos anys.
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La campanya de recollida d'aliments feta entre
els dies 21 i el 28 de novembre passat al nostre
poble va recollir més de 450 quilos d’aliments i
productes d’higiene. En aquesta campanya hi ha
col·laborat diversos establiments del poble:
Alimentació Fiter, Casa Gallart Artesans, el
Rebost, Supermercat Vilamala, Forn de pa Sant
Julià, Pastisseria Crossandra i Farmàcia Comas.
Aquests comerços s'oferien com a punts de
recollida, on hi havien les caixes perquè la gent
pogués deixar els productes solidaris. També es
podien portar a les oficines municipals.

Com en els darrers anys, la campanya de
recollida d'aliments de Sant Julià de Vilatorta és
organitzada per la regidoria de Benestar social
de l’Ajuntament en col·laboració amb Càritas
Arxipestral de Vic.

Recollits més de 450 quilos d'aliments a Sant Julià

Resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el dia 27 de setembre

27S: Eleccions al Parlament de Catalunya

Resultats a Sant Julià de Vilatorta

Cens electors: 2.354 
Votants: 2.159
Participació: 91,72 %
Abstenció 8,28 %
Vots en blanc 3 (0,14 %)
Vots nuls: 7 (0,32 %) 

Partit Vots %
JxSí 1.798 83,55  
CUP 148 6,88  
UDC 44 2,04  
C's 43 2,00  
PSC 41 1,91
PP 39 1,81 
CSQP 34 1,58  
PACMA 2 0,09  

Resultats a Catalunya

Cens electors 5.510.853
Votants: 4.115.807
Participació: 74,95 %
Abstenció: 25,05 %
Vots en blanc: 21.941 (0,53 %)
Vots nuls: 15.932 (0,39 %)
Diputats elegibles: 135

Partit Vots % Diputats
JxSí 1.628.714 39,59 62
C´s 736.364 17,90 25
PSC 523.283 12,72 16
CSQP 367.613 8,94 11
PP 349.193 8,49 11
CUP 337.794 8,21 10
Unio.cat 103.293 2,51 0
Altres 46.095 1,12 0

En aquestes eleccions Sant Julià de Vilatorta ha
estat:
- El municipi de més de 2.000 electors que ha 

comptat amb la participació més alta 
de Catalunya i el segon en termes absoluts, 
després de Folgueroles que té un cens 
de 1.659 electors).

- El segon més independentista (vots de JxSI i 
CUP), després de l’Esquirol.

- El més favorable a la candidatura JxSI, seguit de
la Cellera de Ter.
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“Vam escollir Sant Julià per
una qüestió més aviat pràctica:
com que treballem sempre a
Barcelona, un cop l'any des-
plaço el cor a les meves terres.
I elles encantades de venir-hi”.
Així s’expressava la directora
Buia Reixach, durant l’assaig
que  el  Cor de Noies de l’Orfeó
Català va fer el cap de setma-
na del 17 i 18 d’octubre a l’Aula
de Cultura. Les 36 noies que
actualment formen el cor estan
preparant el tradicional Con-
cert de Sant Esteve, que es
retransmet cada any per TV3, i
altres concerts que tenen com-
promesos pel mes de desem-
bre amb l'orquestra Camera
Musicae, interpretant el Glòria
de Vivaldi, entre altres obres.

La directora del Cor de
Noies qualifica l’experiència de
satisfactòria, “utilitzar l’Aula de
Cultura va permetre que no
estiguéssim enclaustrades a la
casa de colònies on fèiem
estada el cap de setmana i
poder gaudir de Sant Julià  els
moments de pausa. D'altra
banda, l'assaig obert va ser
una experiència molt interes-
sant per al cor. Després de
cantar tantes hores durant els

Raimon Terricabres medalla de bronze en l’Olimpíada
de Química Internacional i en la Iberoamèrica

El vilatortí Raimon Terricabres
va aconseguir dues medalles
de bronze: una en la  47 edició
de l’Olimpíada Internacional de
Química  que es va fer Bakú
(Azerbaidjan) i una altra en la

dos dies, el diumenge al migdia
s’acostuma a estar molt fatigat
mentalment i vocal, i el fet que
vingués públic a veure'ns va
mantenir el cor al 100% fins
l'últim minut de l’assaig, cosa
que fa que aquest sigui molt
més profitós”.

Buia Reixach valora la reac-
ció del públic que hi va assis-
tir, “vull agrair la seva presèn-
cia però sobretot el silenci que
van guardar en tot moment
sense interferir gens en el tre-
ball de grup. Quin gust! Crec
que ells també s'ho van passar
bé veient en directe com es
cuina la feina que tothom veu

acabada als escenaris: les
vegades que s'ha de repetir,
quin tipus d'indicacions s'han
de donar a les cantants per tal
d'anar perfilant temes d'inter-
pretació, afinació, etc. Cantar
en un cor és molt i molt gratifi-
cant però té la seva part de
sacrifici. les coses no surten
soles: cal molt esforç i molt
sentit de grup, ser conscient
que cadascun dels compo-
nents ha de donar el millor de
si mateix per fer que allò soni
com demanem els directors”.
Una experiència que esperem
que repeteixin en una altra
ocasió.

20a Olimpíada Iberoamericana
de Química celebrada a
Teresina (Brasil).  

En la de l’Azerbaidjan, que
es va celebrar entre el 20 i 29
de juliol, Terricabres es va clas-
sificar en la posició 177 i va
obtenir una puntuació de 33,74
sobre 100. Aquesta olimpíada
va reunir 312 estudiants de
secundaria de 75 països i a
més de 250 químics, jurats,
experts, professors, supervi-
sors i líders d’equips. En
aquest certamen també hi par-
ticipaven altres tres estudiants

més de l’Estat Espanyol, tots
dels Països Catalans, cam-
pions de l’Olimpíada Nacional
de Química 2015. 

En l’altra olimpíada, la de
Brasil, en Raimon va obtenir un
altre bronze. L’olimpíada de
Teresina es va fer entre els dies
4 i 15 de setembre i hi van par-
ticipar 55 estudiants de 15
països. Després de fer una
prova teòrica, amb problemes, i
una de pràctica va ocupar la
33a posició. Es van donar 7
medalles d’or, 12 de plata i 14
de bronze.
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Sovint sentim expressions com:

- Aquests Nadals estrenaré un vestit
- Per Fi d’Any soparem a casa

“Nadals” i “Fi d’Any” són calcs de formes castellanes i ni l’una ni l’altra no són correctes.
El castellà tendeix a usar el plural en expressions com: Felices Navidades! Felices Pascuas!
Buenos días. En català en canvi ho fem en singular: Bon Nadal! Bona Pasqua! Bon dia!
Per tant la forma correcta serà:

- Aquest Nadal estrenaré un vestit
- Per Cap d‘Any soparem a casa
- Per Nadal cada ovella al seu corral
- Bon Nadal i feliç Any Nou

Per descomptat que les expressions “Nit bona” i “Nit vella” són barbarismes; per tant hem
de dir: Nit de Nadal i Nit de Cap d’Any.

Parlar bé surt de franc Un petit apartat per
ajudar-nos a polir lanostra llengua

Des de casa vostra podeu
accedir  electrònicament a
les dades de la vostra histo-
ria clínica: informes, analí-
tiques, proves, la vostra
recepta electrònica… També
podeu saber des de quins
centres s’ha consultat la vos-
tra historia compartida (la
que es comparteix entre els
centres sanitaris públics de
Catalunya). És molt fàcil, sols
cal que li demaneu a l’admin-
istrativa del consultori muni-
cipal, la Dolors Molas, que us
informi sobre el tema i us
gestioni l’accés, només cal
que faciliteu i les vostres da-
des, la targeta sanitària, un
número de telèfon mòbil i
una adreça de correu elec-
trònic. Podeu trobar més
informació a: 
http://ticsalut.gencat.cat/ca/
projectes_estrategics/canal_
personal_de_salut/ 

La salut és vostra, les
dades sanitàries també.

Les vostres
dades sanitàries
des del vostre
ordinador

Els nens de les escoles de Sant Julià van anar a celebrar la cas-
tanyada amb els avis del Centre de dia. Els alumnes de l'Escola
Bellpuig van fer panellets i els del Col·legi El Roser van portar un
obsequi a tots els avis. Aquesta activitat s'emmarca dins el pro-
grama d'intercanvi generacional que permet combinar l'esponta-
neïtat dels nens i la creativitat i la saviesa de la gent gran i que
tots plegats en puguin treure profit. D'una banda, els petits apre-
nen un munt de coses, fruit de les experiències viscudes dels
avis. D'altra banda, la gent gran s'anima i s'il·lusiona  perquè
relacionar-se amb nens els aporta vitalitat i energia. Tant els nens
com els avis que hi han participat valoren molt positivament l'in-
tercanvi de valors i de sentiments que sorgeix entre els grans i els
més petits. El programa d’intercanvi generacional és promogut
per la regidoria de Benestar social.

Una castanyada d’intercanvi
entre els nens i els avis
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El 12 de juliol passat, l’entitat
Osona Camina 2015 va organit-
zar la tercera caminada a Sant
Julià, en la que participaren
prop d’un centenar de perso-
nes. El recorregut, de 15 quilò-
metres, es va iniciar al Parc de
les Set Fonts a les 8 del matí.
Va passar pel nucli històric i el
carrer de la Mercè per agafar el
GR2 que passa per Puigsec i el
monestir de Sant Llorenç.
Arribats al Salt de la Minyona
vam fer parada per esmorzar.
De tornada vam passar per
sobre la Mina per dirigir-nos
cap al Gorg de Llitons, el mas
d’en Coll, l’Arumi, can Tramun-
tana per arribar novament a
Sant Julià i acabar a les Set
Fonts. Un cop finalitzat el
recorregut, es va obsequiar a
tots els caminants amb un petit

Osona camina passa per Sant Julià

L’Aplec de Sant Roc i una ermita dins l’ermita

Més d’un centenar de persones
es van aplegar el dilluns dia 17
d’agost a l’ermita de Sant Roc
per celebrar el tradicional Aplec
del Sant. Els actes van consistir
amb una missa oficiada per
mossèn Jaume Reixach i amb
el cant dels Goigs de Sant Roc

per part de tots els feligresos.
Durant la diada es va exposar la
maqueta de l’ermita que Jordi
Johé va fer anys enrere, obrada
amb pedra i fusta i, que la seva
vídua Rosa Vestit ha cedit per-
què romangui a la mateixa
capella. Va ser un moment vis-

cut amb molta emoció per part
de la seva esposa i amics. A
l’antiga era de la masia de
l’Albereda i a recer dels arbres
es van servir tasses de xocola-
ta desfeta i xurros que cada any
ofereix gentilment l’hotel Mas
Albereda. 

refrigeri per gentilesa de
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, a qui volem agrair la
seva col·laboració. Osona
camina té previst fer la quarta
caminada all nostre poble el 12
de Juny de 2016.

Osona Camina és un movi-
ment excursionista que neix el
2013. En un principi aplegà 12
municipis -aquest any son 18-

amb l’objectiu de fomentar
l’excursionisme per a totes les
edats i descobrir nous indrets
de casa nostra. Són caminades
sense ànim competitiu on
cadascú es porta l’esmorzar i
no cal cap tipus d’inscripcio
prèvia. Podeu consultar el
calendari de les caminades i
veure les fotos a: www.osona-
camina.wordpress.com.
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El 7 de novembre passat Josefa Torrents Soler
va fer 100 anys. Malauradament tres dies més
tard va morir. La Pepeta, com la coneixia tot-
hom, va néixer l’any 1915 a can Gorchs, de
Santa Eugènia de Berga (avui terme de
Calldetenes) i va viure al mas Raurell, també de
Calldetenes. Tenia 21 anys quan esclata la
Guerra Civil. El 1951, amb 36 anys es casa amb
Joan Solà Fornells, del Molí de Dalt de Santa
Creu de Jutglar. El 1961 es traslladen a can
Botxa de Sant Martí de Riudeperes i el 1969 van
a viure a Santa Margarida, prop de Sant Julià.
Des del 2004 residia al carrer Castell Xic del nos-
tre poble. La Pepeta va tenir 3 fills: en Ramon, en
Jesús i en Pere. El dia 12 de novembre va ser
enterrada al cementiri de Sant Martí de
Riudeperes. 

Entrega de premis del 
II Concurs d’Instagram 
de la Fira del Tupí

El dia 7 del mes d’agost passat es van entregar
els premis del segon Concurs d’Instagram de la
Fira del Tupí. Josep M. Parramon va ser guardo-
nat amb el premi a la foto més original i va ser
obsequiat amb un lot de productes cedit per
l’Associació de Comerciants del municipi, un val
d’una ruta guiada del modernisme i un dinar per
a dues persones al restaurant la Troballa. Carla
Motjer va ser obsequiada amb un altre lot de pro-
ductes dels comerciants com a premi a la millor
foto que captava el comerç local en la Fira del
Tupí. En aquesta edició hi van participar més
d’un centenar de fotos etiquetades amb els
hashtags #firatupi15 i #instaosona, publicades
entre el 30 de maig i 1 de juny. El concurs
d’Instagram de la Fira del Tupí és organitzat per
InstaOsona amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta i l’Associació de
Comerciants de Vilatorta i Vilalleons. 

Pavic compra la 
pastisseria Crossandra

Panificadora Vic, S.A. és la nova propietària
de la pastisseria Crossandra des del 6 de
novembre passat.  “Per nosaltres la Crossan-
dra era un referent a nivell comarcal i volíem
donar-li continuïtat”, així justifica l’empresa la
decisió d’adquirir la pastisseria Crossandra
de Sant Julià. Els nous gestors afirmen que
volen seguir amb la mateixa línia de negoci, i
que únicament han introduït petits canvis en
una part dels productes de fleca, i hi han afe-
git un dels productes clàssics de la seva
marca com és el popular Negrito. També s’hi
podran comprar els mateixos canelons de la
Crossandra com fins ara, així com el pollastre
rostit. També implementaran properament
una targeta de fidelització per continuar pre-
miant els clients habituals amb descomptes.
La botiga conserva l’estètica, funciona amb el
mateix personal i segueix amb el mateix hora-
ri d’obertura que hi havia establert, i de mo-
ment continua amb el mateix nom. Pavic con-
firma que la Crossandra vol continuar
col·laborant amb les activitats i iniciatives del
poble i es vol implicar en el seu teixit social. 
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El dia 19 de juliol d’enguany
ens va deixar a Barcelona en
Frederic Torralba i Sais, un
home bo, profundament cre-
ient, que marxava després de
tota una vida de servei i entre-
ga als altres, avalada pel seu
testimoni i per la seva actuació
cívica en associacions com

l’ICESB i la fundació Benestar i
Família. A més de tota aquesta
actuació, que molts de nosal-
tres desconeixíem però que ja
es reflectia en la seva bonho-
mia, era amic de l’excursionis-
me i de la muntanya i també
era molt amic del nostre poble
on havia sojornat, sobretot en
les temporades d’estiu, des de
fa més de cinquanta anys. En
l’acte del seu comiat, el seu fill
Francesc va destacar aquest
amor a Sant Julià de Vilatorta
que sempre aflorava en la con-
versa, fins i tot aquests anys
que per la seva precària salut
no podia venir entre nosaltres.

Els Torralba-Roselló arriba-
ren a Sant Julià de la mà dels
seus germans la familia Ro-
selló-Molinari i s’instal·laren
molts anys a la torre Montseny,
a un extrem del poble, amb els
seus tres fills. Després passa-
ren a ocupar una torre que hi
ha a la cantonada del carrer
Marquesos de Vilallonga i

Balmes i, finalment, ja quasi
sols, el matrimoni varen anar a
un pis del carrer del rector
Roca i a un altre al carrer de les
Set Fonts, sense oblidar esta-
des esporàdiques a la fonda.
No varen ser mai uns personat-
ges forans ni estranys al poble,
s’integraren plenament en mol-
tes activitats, freqüentaven els
nostres comerços, conversa-
ven amb tothom i de tothom
eren amics. Cal destacar-ne la
seva participació activa en tots
els actes festius d’aquells
temps, entre els que cal remar-
car, d’una manera especial, les
sardanes que els dissabtes es
feien al costat del Núria. 

La seva família ens ha dei-
xat les seves cendres a la mun-
tanya del castell, decisió que
ens el fa encara més un dels
nostres. El seu esperit i el seu
testimoni continuen, doncs,
enmig nostre. a. c. s.  

MYCG

Celebració dels 60 anys

El dissabte 7 de novembre, una bona colla de nascuts el 1955,
vàrem celebrar els 60 anys, amb les seves parelles, amb un fan-
tàstic sopar i una actuació musical a la Cafeteria Imés. Des d’a-
questes línies també volem agrair molt sincerament la col·labora-
ció del senyor Antoni Bosch.

Osona Contra 
el Càncer
La recaptació de la cam-
panya 2015 de l’Associa-
ció Osona Contra el Càn-
cer de Sant Julià de Vila-
torta ha estat la següent:

Casa per casa 2.686,24 €
Propines del restaurant 
“cal Teixidor”, 
de Vilalleons 134,68 €
Total 2.820,92 €

També es van recollir
293 € en el nostre estand
de la Fira d’Entitats. 
Aquesta quantitat es va
donar a la campanya “pro
investigació càncer infan-
til”, de l’Hospital Sant
Joan de Déu.

L’Associació us dóna
les gràcies més sinceres.
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Presentació del cinquè
Electuari/80, 
de Miquel Ylla-Català i Genís

El proppassat 18 de juliol de 2015, a la casa “La
Boscana” de la nostra vila, es presentà el cinquè
Electuari/80, del nostre convilatà Miquel Ylla-Català, far-
macèutic, doctor en Farmàcia per la Universitat de
Barcelona, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya i membre corresponent de les
Acadèmies de Farmàcia i Medicina. L’acte fou presentat
pel seu nét Martí Majó i el periodista i escriptor Genís
Sinca.

Es tracta del cinquè Electuari/80 de Miquel Ylla. Els
quatre anteriors corresponen als anys 1995, 2000, 2005 i
2010. Pròpiament, el terme electuari fa referència a un
aplec de fórmules d’apotecari, i que, molt encertadament,
l’autor aplica a un recull d’escrits de la seva pròpia collita
durant un període determinat.

Així, doncs, en l’aplec en qüestió que ens ocupa, entre
d’altres, hi ha escrits referits al vigatà Mn. Ramon Pou i
Rius, al P. caputxí Jordi Llimona, a l’arquitecte Jordi Bonet
i Armengol o bé a les memòries del reconegut farmacèu-
tic de la “biodramina” Joan Uriach, a més d’altres escrits
amb caràcter més literari o, fins i tot, religiós, en què hi
traspua molt bé l’afinat pensament de l’autor, ja conegut
en moltes altres de les seves nombroses publicacions. El
to del llenguatge amb què s’expressa Miquel Ylla és vital-
ment reflexiu, amè, planer i agradable de llegir. 

Miquel Ylla-Català col·labora regularment en diferents
publicacions especialitzades i en publicacions periòdi-
ques sobre temes professionals i d’història local. En els
seus escrits ha divulgat figures destacades i esdeveni-
ments de l'església vigatana i és un dels impulsors del
retorn de l'obra de Josep M. Sert a la ciutat de Vic.

Francesc Orenes

Sant Julià va 
participar en 
el Mulla't 2015

Sant Julià de Vilatorta va recaptar 115
euros durant la celebració de la 22a
edició del Mulla't que es va fer el
diumenge 12 de juliol a la piscina
municipal. El Mulla't per l'Esclerosi
Múltiple és la principal campanya de
la Fundació Esclerosi Múltiple i pretén
que un dia a l'any tothom pugui mos-
trar la solidaritat vers les persones
que pateixen aquesta malaltia amb un
petit gest com és mullar-se a les pis-
cines que participen a la campanya.

Més de 600 piscines de tot
Catalunya se solidaritzen activament
cada any amb el Mulla't i ho fan orga-
nitzant activitats lúdiques i festives. A
més, voluntaris del Mulla't col·labo-
ren perquè al migdia  tothom es llan-
ci alhora a la piscina i durant tot el dia
venen marxandatge del Mulla't. Es
calcula que a Catalunya cada any es
banyen més de 70.000 persones per
l'esclerosi múltiple. 

El Mulla't ha permès donar a
conèixer i sensibilitzar la societat res-
pecte a l'esclerosi múltiple (EM). A
més, les persones amb EM valoren
especialment el Mulla't perquè sen-
ten reconeguda una malaltia que
molts cops és invisible. Aquesta
campanya és un dels pilars que per-
met el funcionament de serveis que
ofereix la Fundació.
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Aquest escrit no és un comiat, sinó un escrit
d’agraïment cap a tota la gent que ha estat al
meu costat des que vaig arribar a Sant Julià.
Agraïment cap a tot un poble i la seva gent, els
quals al llarg d’aquests 35 anys han confiat en
la nostra pastisseria. La satisfacció dels nostres
clients ens ha empès i ens ha animat sempre a
seguir treballant i millorant. També penso que és
gràcies a l’expertesa i al coneixement sobre
pastisseria d’en Joan que la Pastisseria Cros-
sandra ha estat el que ha estat. Gràcies a ell
també per tot el que ha aportat.

Agraïment a tot l’equip de la Crossandra,
pequè és gràcies a ells, al seu treball, a la seva
dedicació i al seu esforç, que hem pogut oferir
un bon servei tot aquest temps. Amb ells hem
compartit moltes hores de feina, una feina a
vegades dura per l’horari i per la quantitat d’ho-
res de treball, sobretot els dies de coques, tor-
tells, mones, etc. però  sobretot hem compartit
molts bons moments.

És un escrit d’agraïment a la família: a les
filles i als gendres, sempre pel recolzament in-
condicional que m’han mostrat. Ens envolten
sentiments contradictoris aquests dies; la feina
ha estat sempre molt lligada al nostre dia a dia i
a la nostra família i ara deixem enrere una etapa
de molta feina, però també de molts bons

moments compartits que s’acaben, i això ens fa
sentir enyorança i tristesa, però per altra banda
ens sentim alleugerits de pensar que podrem
viure més tranquil·lament sen-se estar tan lligats
a una feina que ens reclama constantment. 

El temps passa i ara ha arribat l’oportunitat i
el moment de poder afluixar el ritme i dedicar-
nos exclusivament a la “Botiga dels Canelons”.
Però la Crossandra segueix amb tots els seus
treballadors, a partir d’ara en mans d’uns nous
propietaris,  il·lusionats de poder seguir oferint
una pastisseria de qualitat, mantenint l’essència
de la Crossandra, i amb moltes ganes que tot
segueixi igual i es pugui oferir un bon servei a
aquest poble tan meravellós que és Sant Julià.

Els vilatortins i vilatortines sempre heu estat
al meu costat i ha estat un plaer poder col·labo-
rar amb les activitats que al llarg dels anys s’han
portat a terme al poble. Sempre he pensat que
és donant que llavors reps. I això ho vaig poder
comprovar el dia 25 d’octubre, amb la festa tan
bonica que em vàreu preparar entre totes les
entitats i amistats. Va ser una tarda plena d’e-
mocions, que ja mai oblidaré. I Quin regal més
autèntic que em vau fer: la Gegantona “Carme”.
Quina sorpresa! quin record més gran i especial
que m’emporto! Ara amb les netes la traurem a
ballar amb els gegants per la Festa Major!

Com ja he dit no és un comiat, té la intenció
de ser un escrit d’agraïment cap a totes les per-
sones que al llarg d’aquests 35 anys, han tingut
algun vincle amb la Crossandra. Moltíssimes
gràcies a tot el poble, a totes les entitats i a tots
els companys de feina. A tots vosaltres dir-vos
que ens seguirem veient pel poble i que ha estat
un plaer poder endolcir-vos la vida i ser la vos-
tra pastissera durant tots aquests anys. Us por-
taré a tots i a totes dins del meu cor. Molt agra-
ïda!

Carme Cuiné Giralt

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

Espai Obert
Espai a la vostra disposició

ANUNCIEU-VOS
A

“ENTREM A CADA CASA”

1.400 exemplars

tres números a l’any
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“Castanyada amb sorpresa” era el titular que aparei-
xia en els rètols dels carrers de Sant Julià. La sorpre-
sa era una festa de comiat per l’etapa de la Carme
Cuiné a la Crossandra. Alguns representants de les
entitats ens vam reunir dies abans per preparar el
que seria una diada d’allò més emocionant.

El diumenge 24, a dos quarts de cinc de la tarda,
es va sortir de la plaça Catalunya amb tota la colla
gegantera fins que vam arribar a casa seva. Allà se li
va cantar la consigna que s’havia preparat per dir-li a
la Carme que acompanyés a tota la colla fins al Saló
Catalunya.

Quan s’hi va arribar, es va rebre l’amfitriona amb
un passadís de globus de color taronja que subjecta-
ven tota la canalla que rondava per allà. Els llums es
van tancar i a la pantalla es va reproduir un video que
recollia un breu resum del seu pas per la Crossandra.
Mentre es veia l’evolució dels pastissos i els canvis
de la botiga, sonava “Illes dins un riu” -una de les
cançons preferides de la Carme-. L’emoció invadia la
sala i la Carme estava recolzada per les seves tres
filles, la Bibiana, la Mireia i la Jesmina.

Un cop va acabar el curtmetratge, en Cinto Riba
va adreçar-li unes paraules i després el poeta vilator-
tí Anton Carrera va llegir-li un vers que encetava un
llibre de dedicatòries de totes les entitats del poble.
Tot seguit, se li va fer entrega d’un ram de flors i la
sorpresa final va ser una gegantona de dos metres
caricaturitzant la Carme. La gegantona, amb una
gran bata blanca de la Crossandra, anava acompa-
nyada de les seves nétes i qui s’hi amagava dins era
la Fina Godayol, una de les treballadores més antigu-
es de la botiga. Finalment la Carme va agafar el
micròfon molt emocionada i va dir que aquell dia
seria “un dels moments de la vida que no oblidaria”.

La festa va seguir a fora amb la castanyada local,
que mai no havia tingut tanta assistència. Potser pels
panellets de la Crossandra, potser per les castanyes,
però de ben segur que tothom volia acomiadar-se de
la Carme de la Crossandra.

Carles Fiter Verdaguer

Vilatortins 
en xarxa @
Torneig BBVA Bàsquet @BsSantJulia
6 setembre
Gràcies a tots! Jugadors, entrenadors,
àrbitres... i sobretot als voluntaris: sou
els millors! Ens veiem al 32è! 

Núria Vila @nuriavila22  
28 setembre
Premsa internacional: 
victòria independentista.
Premsa espanyola: 
fracàs independentista.
Marxem ja si us plau? #27S

Bruna @fvbruna 
28 setembre
Sant Julià de Vilatorta, 92% de partici-
pació, 2n municipi+independentista 
de CAT 

Joan C. Rodríguez @joancrodriguez
12 octubre
Molta feina tot avui:  canviar fluores-
cents, netejar el galliner, ordenar
papers, acabar un article,... no tindré ni
un minut de festa.

Buia Reixach Feixes @BuiaReixach
19 octubre
Gràcies @aj_SJV per la vostra genero-
sitat! Hem estat com unes reines treba-
llant a casa vostra! @palaumusicacat
@CordeNoies @EscolaCoral_OC

Alfred R. Picó @AlfredRPico 
13 novembre
Demà els meteobojos tenim cita a
#Sant Julia de Vilatorta inauguració de
l’Espai Meteovilatorta i parlarem de
#meteo

ETC Teatre @ETCteatrevic 
13 novembre
Vilatorta teatre ens porta la seva versió
d’Allò que tal vegada s’esdevindrà

Laia Albò @LaiaAlbò 
20 novembre
Demà St. Julià de Vilatorta s’omplirà de
controladors de videojocs casolans!
vine al taller
@codeclubcat#sc15cat
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C. Montseny, 39, bxos - Tel. i Fax 93 812 21 04
08504 Sant Julià de Vilatorta fmolas@osonanet.com

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

de fruites
i verdures

Dolors Marsal

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

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

93 886 31 41 // 608449738
C. Sant Antoni, 1 despatx 3 VIC
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Dolors Roma, 74 anys
El regal més gran que em
poden fer és estar amb la
meva família. D'altra banda,
no m'agrada Nadal perquè
trobes a faltar molt els que
ens han deixat.

- Què t'agradaria que et regalessin per Nadal?
- Què t'agrada o què no suportes del Nadal?

Marc Company, 29 anys
El millor regal és tenir salut,
que ningú estigui malalt. De
Nadal, no m'agrada gastar
tant i el fred, encara menys.
Les llums, l'ambient, estar
amb la família, els tiberis...
Tot això, sí.

Umbert Rosell, 15 anys
Un saxo tenor, un tipus de
saxo que m'agrada molt com
sona i sempre n'he volgut un,
però és molt car. Nadal m'a-
grada molt perquè són mo-
ments de felicitat, però alho-
ra no m'agrada perquè hi ha
molta gent a l'altra punta del
món que es troben en una
situació totalment contrària.

El poble opina

Èlia Miravet, 18 anys
Per demanar un regal: un
cotxe nou perquè m'estic 
traient el carnet. A mi Nadal
sempre m'ha agradat molt el
Nadal pel fet d'estar amb la
família, quan s'ajunta tothom.

Imma Pladevall, 50 anys
Si pogués triar, una sortida
familiar, el lloc m'és igual. De
fet, això és el que m'agrada
més de Nadal: les festes fami-
liars. Els regals també; però el
consumisme que s'ha creat,
no. I gastar tant, encara
menys!

Fèlix Chavanel, 75 anys
M'agradaria que el món fos
menys egoista. I trobo que,
segons com, hi ha massa
festes, perquè ens acabem
saturant de menjar i no és bo.
Ara, de torrons en menjo, i
també gaudeixo amb la
cavalcada dels Reis, veient la
il·lusió de la gent jove.

Carles Fiter
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El procés independentista
català és el conjunt d'esde-
veniments i transformacions
envers el dret d'autodetermi-
nació de Catalunya que
marca el debat social i polític
català com a mínim d'ençà
del setembre de 2012 i fins
avui. 

L'origen d'aquest procés
cal cercar-lo en l'augment del
pes del moviment indepen-
dentista català sobretot arran
de la manifestació sobi-
ranista de l'any 2010 que es
realitzà com a resposta a la
sentència del Tribunal Cons-
titucional d'Espanya, en la
qual aquest òrgan no judicial
decidí retallar l'estatut que
havia aprovat en referèndum
el 2006 el poble català.
Posteriorment, el procés ha
estat propulsat a través de
quatre grans mobilitzacions
independentistes que s'han
succeït els anys 2012, 2013,
2014 i 2015, fetes coincidint
amb la Diada Nacional de
Catalunya, les quals han posat
la independència de Catalunya
en el centre del debat social i
polític, i a més, han fet canviar
el mapa electoral.

El procés havia de desem-
bocar en la celebració d'un
referèndum d'independència
de Catalunya el 9 de novem-
bre de 2014, que finalment
no es pogué convocar per no
ser acceptat pel Congrés
dels Diputats espanyol i que
fou substituït per una consul-
ta popular. Aquesta consulta
fou impugnada pel Govern
d'Espanya i suspesa pel
Tribunal Constitucional espa-
nyol, per la qual cosa el pres-
ident de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, la va
substituir per un procés par-
ticipatiu que va incloure una
consulta amb la mateixa pre-
gunta i que es va dur a terme
el mateix dia.

Full de ruta unitari del
procés sobiranista català 
El 30 de març de 2015 es va
signar un preacord sobre el
full de ruta a seguir per tal
d'iniciar un procés de transi-
ció democràtica perquè
Catalunya esdevingui un estat
independent. Les organitza-
cions signants d'aquest prea-
cord foren l'Assemblea Na-
cional Catalana, Òmnium Cul-
tural, l'Associació de Muni-
cipis per la Independència,
Convergència Democràtica
de Catalunya, Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Rea-
grupament Independentista.

La Via Lliure omple la
Meridiana de Barcelona 
Durant la Diada Nacional de
Catalunya l'Assemblea Nacio-
nal Catalana i Òmnium organ-
itzaren una concentració mul-
titudinària a Barcelona amb
l'objectiu de reivindicar la
independència de Catalunya.
L’avinguda Meridiana de
Barcelona es va convertir en
l'escenari de la quarta mani-
festació massiva de l'inde-
pendentisme en quatre anys.
Una nova demostració de
força que aquesta vegada
tenia un nou sentit en coin-
cidir amb l’inici de la campa-
nya electoral d'uns comicis
plantejats com un plebiscit
entre el sí i el no a la inde-

El procés sobiranista

pendència de Catalunya. Una
multitud de persones, uns dos
milions segons l’ANC, es van
aglomerar en la via barceloni-
na i fins i tot ompliren molts
carrers adjacents, especial-
ment en els trams més prop-
ers al Parlament. La marxa,
que es va celebrar amb el
caràcter festiu i reivindicatiu
habitual, va mostrar una nova
fotografia amb la qual es vol
atreure l'atenció de la comuni-
tat internacional..

Eleccions de
caràcter plebiscitàri
El diumenge 27 de setembre
fórem testimonis d’un esde-
veniment que resultarà el fil
conductor del futur de la nació
catalana: les eleccions al
Parlament de Catalunya con-
vocades en clau de plebisc-
itàries que donaren la majoria
d’escons a partits declarats a
favor de la independència -62
diputats de Junts pel Sí i 10 de
la CUP-. En el bloc del no es
situen els 25 diputats de la
Ciutadans, els 16 del PSC i els
11 del PP. Catalunya sí que es
pot, amb 11 diputats, s’ha
refugiat en el dret a decidir
sense pronunciar-se sobre el
tema.

El Parlament més efímer
comença a caminar
El 26 d’octubre es va iniciar

Els diputats de Junts pel Sí
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de Catalunya, amb la presa
de possessió dels 135 dipu-
tats i la resta de membres de
la mesa, de la qual Carme
Forcadell en va ser elegida
presidenta. 

La investidura del presi-
dent de la Generalitat haurà
de seguir esperant. Com era
previsible, Artur Mas no va
aconseguir el suport de la
majoria absoluta dels diputats
del Parlament ni en la primera
votació del dia 10 de novem-
bre ni en la segona del dia 12.
Els 62 diputats de Junts Pel
Sí van ser els únics en votar a
favor del candidat a la
presidència, que va rebre 73
vots en contra, entre els quals
dels 10 de la CUP. En la se-
gona votació Mas n’hauria
tingut prou amb la majoria
simple dels vots, és a dir, amb
aconseguir que 2 diputats
dels altres grups li fessin con-
fiança i 8 se n'abstinguessin o
no participessin en la votació. 

Els esforços de Junts Pel
Sí se centren en tancar un
acord amb la CUP. A l’hora de
tancar l’edició d’aquesta
revista les posicions de Junts
Pel Sí i la CUP pel que fa a la
figura del president continuen
enrocades. Ara la presidenta
del Parlament té dos mesos a
comptar de la primera votació
(des del 10 de novembre) per
escoltar els grups parlamen-
taris i fer una o diverses pro-
postes. De fet, podria pro-
posar tantes votacions com
volgués durant aquest temps
i, si Junts Pel Sí no canvia
d'opinió, es podria tornar a
plantejar el nom d'Artur Mas.
Si el diumenge 10 de gener el
Parlament no ha escollit pres-
ident del Govern, la legislatu-
ra es dissoldrà i es posarà
punt i final a la XI legislatura,
que haurà esdevingut l’única
de la democràcia en què no
s'haurà arribat a cap acord
per formar un nou executiu. 
Durant tot aquest temps,
Artur Mas continuaria sent el

president en funcions de la
Generalitat i seria ell l'encar-
regat de signar el nou decret
de convocatòria d'eleccions
que, segons l'Estatut, es
farien entre 40 i 60 dies
després.

Declaració d'inici del
procés d'independència
El Parlament de Catalunya
aprovà el 9 de novembre de
2015 la declaració d'inici del
procés de creació de l'estat
català independent en forma
de república i l'obertura d'un
procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador
i actiu per tal de preparar les
bases de la futura constitució
catalana.

La transició cap 
a la independència
Assolida la majoria indepen-
dentista suficient al Parlament
de Catalunya, el document
preveu un termini màxim de
18 mesos de negociació amb
l'estat espanyol durant els
quals s'aniria desplegant el
procés constituent. Durant
aquest any i mig  s’hauria de
conformar un Govern de con-
centració el més ampli possi-
ble que s’encarregaria, per un
costat, de la gestió ordinària
de les cada cop més limi-
tades competències de la
Generalitat i implementar els
acords presos en el Parla-
ment de Catalunya i, per l’al-
tre, iniciar la fase de partici-
pació ciutadana per a l’elabo-
ració de la futura Constitució
catalana, una fase que hauria
de ser gestionada principal-
ment per la pròpia societat
civil.

Així mateix, aquest Govern
de concentració hauria d’anar
preparant i posant en marxa
les estructures d'estat impres-
cindibles per poder exercir en
un futur proper la plena sobi-
rania del nou Estat català.
Paral·lelament, aquest mateix
Govern, juntament amb el
Parlament i els diferents eu-

rodiputats i parlamentaris del
Congrés haurien de dur a
terme una tasca diplomàtica i
de negociació per obtenir el
reconeixement internacional
dels altres Estats i anar
preparar la incorporació de
Catalunya dins els diferents
organismes internacionals
existents. 

Un cop Catalunya estigui
preparada per exercir la seva
sobirania arreu del nostre ter-
ritori nacional, es procediria a
la proclamació de la nostra
independència, moment que
es materialitzaria la descon-
nexió i ruptura respecte de
l’ordenament jurídic espanyol
vigent. Per aquest motiu,
s’aprovaria simultàniament
una llei de transitorietat jurídi-
ca que permetria regular de
manera provisional els princi-
pals aspectes del nou Estat i
garantir en tot moment la
necessària seguretat jurídica i
la completesa de l’ordena-
ment jurídic català, així com la
continuïtat i la successió orde-
nada de les diferents adminis-
tracions existents.

En aquest punt, doncs, és
quan aleshores es convo-
carien ja les eleccions cons-
tituents que haurien de donar
lloc al Parlament Constituent
de la futura República Cata-
lana, encarregat de sotmetre a
l’aprovació per referèndum
del text que ha de conformar
la nostra Constitució, en quin
moment es culminaria aquest
procés de creació del nou
Estat independent, tot això,
en principi, dins aquests 18
mesos des de la proclamació
del Parlament català de la
declaració d’inici del procés
de construcció del nou Estat
del passat 9 de novembre.
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Per quart any consecutiu,  Meteovilatorta i
l’Ajuntament de Sant Julià han organitzat la
Setmana de la Ciència amb unes jornades on la
participació dels assistents ha estat molt positi-
va en totes les activitats que s’han dut a terme.

En l’edició d’enguany, celebrada entre el 14
i el 22 de novembre, s’han fet diverses activi-
tats de divulgació científica amb jornades de
portes obertes, exposicions, conferències, jocs
i tallers científics. 

Inauguració de l’espai Meteovilatorta 
i exposició sobre meteorologia 
amb l’Alfred Rodríguez Picó

Els actes van començar el dissabte 14 amb
la inauguració de l’Espai Meteovilatorta i una
exposició sobre la història de la meteorologia,
al centre ubicat al parc de les Set Fonts. L’acte
va comptar amb l’assistència de l’alcalde Joan
Carles Rodríguez, que va inaugurar oficialment
l’Espai Meteovilatorta i altres autoritats. A més,
també es va comptar amb la presència del
meteoròleg Alfred Rodríguez Picó que poste-
riorment va oferir la conferència “Temps i
salut”, a la sala d’actes del pavelló municipal.

La caixeta dels Lumière
Les activitats van continuar el cap de set-

mana següent amb diversos tallers específics.
El dissabte 21 es van fer els tallers de “la
Caixeta dels Lumière”, on els nens podien
aprendre els secrets del cinema, la creació
d'ombres xineses, la construcció d'aparells
òptics i la creació d'audiovisuals. 

Controladors casolans 
amb Codeclub Vilatorta

També es va fer un taller de controladors
casolans experimentant amb la conductivitat, a
càrrec de l’equip de Codeclub cat i Codeclub
Vilatorta. 

De peus al riu
El diumenge 22 es va fer el taller “De peus

al riu”, on grans i petits van descobrir i investi-
gar els petits animals que viuen al torrent de
Sant Julià. En aquesta activitat es van agafar
mostres de macro invertebrats aquàtics per
observar-los i identificar-los, alhora que es va
fer una prova per comprovar l’estat de salut de
la riera. 

Meteovilatorta posa la ciència a l’abast de tothom
La Setmana de la Ciència es 
consolida a Sant Julià de Vilatorta

Meteovilatorta, el centre meteorològic en actiu
més antic de Catalunya (1897) i un referent al
nostre país, continua d’aquesta manera treba-
llant per divulgar la ciència en general ja que ha
estat molt present i rellevant a la nostra pobla-
ció gràcies a la figura del Pare Manuel Cazador,
fundador del nostre observatori històric i un
científic reconegut de principis i mitjans del
segle XX.
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L’exposició “La història de 
la meteorologia”, a l’Espai
Meteovilatorta fins a finals d’any
Aquesta exposició mostra un recorregut
per la història de la meteorologia del nos-
tre país des dels seus inicis. A més també
s’hi poden contemplar diferents instru-
ments meteorològics antics de la col·lec-
ció privada de Meteovilatorta i que en un
futur formaran part del museu de la
meteorologia que projecta l’entitat.
L’exposició està ubicada al recent inaugu-
rat Espai Meteovilatorta del parc de les
Set Fonts i es pot visitar de dilluns a
diumenge, excepte els dimecres, de 10 
a 1 del migdia. També es poden concertar
visites personalitzades els caps de 
setmana enviant un correu electrònic a
observatori@meteovilatorta.cat.

La Setmana de la Ciència 
a les escoles

Una novetat enguany ha estat buscar la
complicitat i participació de les escoles.  Amb
aquesta finalitat s’ha organitzat un taller per a
cada escola sobre física de l’atmosfera, amb
un apartat teòric i experiments pràctics molt
entretinguts per als alumnes. El primer d’a-
quests tallers és va dur a terme el dia 26 de
novembre al Col·legi El Roser, amb la participa-
ció d’uns 50 alumnes repartits en dos torns,
que al laboratori de l’escola  varen seguir aten-
tament les explicacions del físic i educador,
Albert Borràs.  Aquesta activitat esta promogu-
da i subvencionada per Meteovilatorta en el
marc dels actes de la Setmana de la ciència. El
proper taller serà el dia 14 de desembre al a
l’escola Bellpuig.

La Setmana de la Ciència és una iniciativa
de la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació i es fa a nivell de tot Catalunya, a
Sant Julià de Vilatorta l’organització dels actes
va a càrrec de Meteovilatorta en coordinació
amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la
campanya “Viu el Parc” de l’Espai Natural
Guilleries-Savassona i compta amb la col·labo-
ració de la Diputació de Barcelona, l’Espai
Cultural Galileu, Code Club Cat, Code Club
Vilatorta, l’Òptica de l’Ambulatori i la Farmàcia
i Òptica Comas.
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Buia Reixach,
Directora de cant coral
“A l’escenari hi surto a dirigir,
però en realitat sóc molt cagadubtes”
Oficialment es diu Montserrat Reixach, però fins i tot l’aparent
formalitat del Palau de la Música la coneix com la Buia. Nascuda
a Torelló el 27 d’abril de 1975, va arribar a Vilalleons fa més d’una
dècada, seduïda per l’encant de can Vall. Hi viu, des d’aleshores,
amb en Carles i els tres fills que han tingut: la Bruna, la Mariona i
l’Oleguer, que tot just té vuit mesos. D’un joc de paraules, perquè
de petita sempre demanava (“vull anar a aquí”, “vull aigua”), la
seva mare en va treure el nom de Buia. Als gens hi porta els
escoltes i la música: de les partitures n’ha fet la seva professió i,
en aquests quaranta anys, han passat per les seves mans una
desena de cors.

De la Vall del Ges a
Vilalleons. Com s’explica
aquest canvi?
Va ser molt per casualitat, la
veritat. Teníem uns amics que
vivien aquí i ens agradava la
casa. Al cap d’un temps, ells
se la van vendre, i la vam
agafar al vol. Aleshores érem
en un pis molt maco a
Manlleu, al centre, però de 58
metres quadrats. Encara no
teníem ni les nenes. 

Sigui a Vilalleons, a Manlleu
o a Torelló, la música és
–sense cap dubte- l’art a
què has consagrat la vida.
Torna a ser casualitat. A casa
som sis germans i els pares
ens havien apuntat a música.
També anàvem molt a missa
i, en aquell temps, jo hi can-
tava des del primer banc. No
sé quina edat devia tenir, pot-
ser 13 anys, quan una senyo-
ra de l’església em va dema-
nar si podia dirigir els cants.
M’hi vaig posar i, a través del
mossèn, em van oferir fer uns
cursos per directors a Mont-
serrat. Recordo que em van fer
un permís especial, perquè era
menor de l’edat d’accés.
Aleshores ja portava una coral
infantil a Torelló, mentre estu-
diava piano i solfeig.

I et vas anar fent gran, però
ja no ho vas deixar.
Amb el company que portà-
vem la coral de nens, en Pep
Surinyach, ens vam animar i
també vam muntar-ne una de
pares.

Sembla que va ser molt
casual, oi?
Exacte, casual. De mica a
mica, hi vaig trobar el gust i
em vaig treure el títol superior
de cant. Tal com estava el
pano-rama aquí, me n’anava
a fora o no podia avançar
més. I he de confessar que
no en vaig tenir ganes, potser
perquè ja festejava amb en
Carles. Així que vaig optar
per la direcció.
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Què ha vingut després?
Repassem: primer el cor infan-
til de Torelló, i el dels pares.
Després, els de l’escola de
Música i, més tard, els de
Manlleu, que encara els tinc.
La coral Serpencanta, el
CordHomes -33 homes per mi
sola!-, les Nàiades i, en la dar-
rera etapa, el cor de noies del
Palau de la Música.

Les Nàiades, un dels cors
amb més renom de la
comarca.
Van aparèixer l’any 2001, en
un moment en què molts nens
i nenes que havien cantat a
escoles d’Osona arribaven a
l’edat tonta i plegaven. Amb
l’Alba Boada, que és pianista,
vam agafar les noies: cop de
telèfon a exalumnes i en vam
trobar de Torelló, Manlleu, Vic,
Roda de Ter... Per les Nàiades
hi han passat la Marta Roma,
chellista que ara està a

Boston, o la pianista Mercè
Villanueva.

I les noies del Palau, com
van arribar?
El cor de Barcelona el portava
en Lluís Vilamajor, que el va
fundar en un moment en què
al Palau, a la franja de 16 a 25
anys, hi havia moltes noies i
pocs nois. Algunes anaven al
cor mixte, però quedava exce-
dent. Al cap d’un temps ell va
deixar-ho, i em va demanar si
podia fer-ho jo. Vaig opositar
amb dues persones més fins a
tenir la plaça. Aquesta és la
meva novena temporada a
Barcelona.

És el cor més diferent d’en-
tre tots els que has portat? 
El Palau és una casa amb
molts recursos, és evident.
Tenen dos assajos setmanals,
classes de cant individuals
gratuïtes... Les Nàiades, per

exemple, al primer concert que
vam fer, van posar elles 500
pessetes per acabar de pagar
el piano llogat. 

Des de dins, com heu viscut
el cas Millet?
Va ser molt desagradable.
Havíem de deixar de fer coses
perquè no hi havia diners i,
quan al cap d’un temps, t’as-
sabentes d’on anaven... Molt
traumàtic. Quan va entrar la
nova junta ens va demanar
que féssim carta als reis, expli-
cant tot el que necessitàvem.
Ho intenten complir, perquè
tenen molt clar que el Palau es
va fundar com a casa de
l’Orfeó Català i que, tot el que
s’hi faci, ha de ser pels cors
que hi viuen.

Tinc la sensació que ara
cantar està de moda.
Sempre ho ha estat, però ara
s’ha fet més visible, amb pro-

“Amb 13 anys, una senyora de l’església 
em va demanar que dirigís els cants”

Fotografies del Palau de la Música: Antoni Bofill i Josep Molina
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Polític: Oriol Junqueras,
és pedagògic i molt
intel·ligent.
Cançó: Depèn del
moment. Ara estic
enganxada a les del
Petit Príncep.
Pel·lícula: Ocho apellidos
vascos. M’ha fet riure molt.
Color: El blau verd,
o el verd blau.
Número: 16
Mar o muntanya: Tot.
Potser més el mar.
Salat o dolç: Tant puc
perdre el cap amb un
coulant de xocolata d’en
Carles com amb un bon
pernil salat.
Plat preferit: La pasta.

grames com l’Oh Happy Day.
Són coses que, a vegades,
segurament sense mala inten-
ció, es banalitzen molt. Acaba
sent tan mediàtic, que ens
oblidem que cantar amb un
cor no és tan fàcil. A la primera
edició del programa, allò no
eren corals, sinó grups vocals
que feien un gènere de música
molt ben fet. Acotaven el món
coral a un repertori o formació
molt concreta. A mi em van
trucar, abans de començar-la,
per anar-hi amb les Nàiades,
però -per com m’ho van pre-
sentar- no em va convèncer.
Vaig pensar que buscaven
espectacle i els vaig dir que
fessin, que si era el cas ja els
trucaríem la porta.

Per què no et va fer el pes?
Per diversos motius, però l’es-
sencial és que, quan un cor
canta, valores el so del con-
junt, no el de cada persona.
Allà és microfona els cantaires
i sentia les veus per separat.

Quan es va popularitzar el
cant coral a Catalunya?
Som molt semblants al País

Basc. Suposo que s’ha cantat
molt sempre, als entorns de
les fàbriques, per exemple.

En aquest món, l’èxit de què
depèn?
Són moltes coses. El primer és
que és un grup humà que s’ha
d’entendre. La persona de
davant té la responsabilitat de
fer-lo funcionar. Perquè la gent

se’n faci un idea: com en
Guardiola, convèncer els juga-
dors que ho poden fer, vetllar
per les sinergies que es
creen... El repertori és impor-
tant, sí, però no el que més.

Parlant del repertori, com el
tries?
Miro què hem fet i busco
exigències vocals noves.
M’agrada tot, però sempre
m’he sentit molt còmode amb
música del barroc. 

Les teves filles ja en saben,
de música?
Les nenes toquen el violoncel
des que tenien quatre anys. A
Manlleu hi ha una professora
molt bona i vaig pensar que, si
més endavant volien fer una
altra cosa, o jugar a la petan-
ca, podrien fer-ho. Ara mateix,
però, estan encantades i ho
fan molt bé. És això: suposo
que el fill d’en Messi -i no m’hi
vull comparar-, mama futbol
des de petit.

Quina va ser la teva primera
impressió de Vilalleons?
La casa em va transmetre que

“Les Nàiades van posar 500 pessetes 
cadascuna per llogar el piano del primer concert”
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era el que buscàvem: bigues
de fusta, un lloc rústic i acolli-
dor. En Carles ho tenia molt
clar, jo també, però la primera
nit vaig pensar: “què has vin-
gut a fer?”. No teníem parquet,
vam dormir amb el matalàs a
terra... Ens vam estirar i no se
sentia res, només les campa-
nes, vaig pensar que no
podria. Ara, en canvi, hi estem
molt i molt bé. 

Què és el millor?
Estar lluny del soroll. 

Si t’haguessis de quedar
amb un lloc, quin seria?
A Sant Julià no hi volto gaire.
L’altre dia vaig anar del
Bellpuig a la Patuleia a peu, a
buscar l’Oleguer, i em vaig
adonar que no ho havia fet mai
abans. 

Qui ha estat el primer bon
amic o amiga al poble?
Uns veïns que ja no hi són:
l’Alfons Panadès i la Carme.
Quan van marxar vaig plorar
molt. Ara tenim molta relació
amb cal Teixidor, o amb els de
can Xarpolla. Els dels Lleons
també hi són sempre, igual
que en Pere Campaner. 

D’entre totes les teves expe-
riències personals, quina és
la millor a dia d’avui? 
Tenir els nens. Amb la Bruna i
la Mariona pensàvem que ja
estàvem molt bé. I ara, amb,
l’Oleguer, encara més. L’altre
dia la Bruna deia: “És que ara
no ens imaginem la vida sense
l’Oleguer, i abans no hi era”. El
tema dels fills passa per sobre
de tot.

El més dur?
La mort del meu pare i la d’un
nebot. Morts de gent que esti-
mes molt.

Canviaries alguna cosa, si
poguessis tornar enrere?
He tardat massa a aprendre
que no val la pena estressar-se
per determinades coses. Tot, o
gairebé tot, té solució.

Com et definiries?
Cagadubtes, sóc molt diferent
del que la gent es pensa. Et
diuen: “Quina seguretat a
davant d’un cor!”, i jo penso:
“sabessis el mal de panxa que
he passat...”. Sóc molt patidora
i també apassionada, m’agrada
molt la meva feina. En general,
estar amb gent em fa feliç.

Quin consell donaries a qui
et llegeixi?
Per mi és important poder anar
a dormir tranquil, amb la sen-
sació que, volent fer-ho bé,
has fet el que has pogut. Viure
amb serenor. 

Meritxell Vilamala

“Ens vam estirar i no se sentia res, només
les campanes, vaig pensar que no podria”

“Em van trucar de l’Oh Happy Day dema-
nant-me que participés a la primera edició”
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El 17 de febrer de l’any 2016
s’acompliran els 60 anys del
traspàs d’aquella persona
excepcional que fou el Pare
Manuel Cazador i López.
Queden ja poques persones
que el varen conèixer, quasi
totes amb edats a l’entorn
dels 80 anys; alguns veïns de
Sant Julià de Vilatorta i uns
pocs dels qui varen ser els
seus alumnes al Col·legi
d’Orfes Pobres d’aquesta vila
osonenca. Jo en sóc un d’ells.

Al número de Nadal de
l’any passat de la Revista
Vilatorta i a l’edició d’El 9 Nou
del 5 de gener d’enguany,
l’escriptor Francesc Orenes
va publicar una documentada
biografia de l’insigne capellà.
Molt abans, la vilatortina M.
Lluïsa Boixó va escriure un
sentit opuscle on recollia els
seus records en homenatge a
aquella persona tan arrelada a
Sant Julià. També, en ocasió
de la celebració del centenari
de la fundació del Col·legi,
l’Agrupació d’Antics Alumnes
va publicar el llibre Cent Anys
d’Escola, una crònica dels
esdeveniments més impor-
tants del centre educatiu i de
la memòria dels qui van ser
protagonistes principals du-
rant el primer segle de la
Institució. En aquest treball hi
ha dos capítols dedicats a
explicar l’extraordinària obra
que va realitzar el pare
Cazador al llarg de la seva
vida. I no són pas els únics
testimonis escrits que podrí-
em trobar sobre ell.

Per aquest motiu, remeto a
les esmentades fonts a qui vul-
gui conèixer amb detall la bio-
grafia del capellà, científic i
mestre. Recordaré molt breu-
ment que va néixer a Torrent
de Cinca (Osca) l’any 1874.
Amb 14 anys va ingressar  a la
Congregació de Fills de la
Sagrada Família i el 18 de

març de 1899 va celebrar la
seva primera missa al Col·legi
d’Orfes, on havia estat destinat
dos anys abans. Va estudiar
agronomia a la Granja Expe-
rimental de Barcelona, cièn-
cies físiques a la Universitat i
astronomia a l’Escola de
Nàutica. L’estudi i la recerca
varen ser unes constants al
llarg de la seva vida de manera
especial en l’àmbit de les cièn-
cies naturals. Parlava francès i
alemany amb fluïdesa. 

El mateix any de la seva
arribada a Sant Julià, el pare
Cazador va muntar al Col·legi
un observatori meteorològic,
un dels primers de Catalunya
d’alt nivell, que es va mantenir
actiu fins l’any de la seva mort
i que, com diu en Francesc
Orenes, era “la nineta dels
seus ulls”. Més endavant hi
tornaré.

El Col·legi era també granja
agrícola. Aquesta circumstàn-
cia li va permetre experimen-
tar amb diversos tipus de lla-
vors i de fertilitzants. Va fer
excel·lents aportacions al
camp de l’agronomia i de la
ramaderia de la comarca. Els
pagesos pogueren treure pro-
fit dels seus estudis i proves.

Vaig conèixer el pare
Cazador l’any 1945, quan vaig
ingressar amb el meu germà al
Col·legi d’Orfes per formar
part dels cent alumnes que hi
hauríem de romandre durant
quatre anys, dels 10 als 14
anys. Està documentat que,
com a mínim, 41 d’aquell cen-
tenar érem orfes d’aquella ma-
leïda guerra incivil. En el nostre
cas, el pare, que era el capità
de la marina mercant més jove
de l’Estat, es va allistar com a
oficial d’un destructor de la
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marina republicana i va morir
en els darrers dies de la guer-
ra. Les històries de molts dels
nostres companys d’aleshores
devien ser igualment tràgi-
ques.

Haig de dir que, malgrat tot,
poder ingressar al Col·legi en
aquells temps era una sort, dins
la desgràcia, perquè la institució
era única i modèlica a Catalunya
i, segurament, a l’Estat. Però
varen ser per nosaltres anys
molt difícils, de desempara-
ment, de fam i de fred. Cal
recordar que la renda per càpita
estatal no va assolir els nivells
del 1935 fins l’any 1953.

Quan vaig ingressar al
Col·legi, el pare Cazador tenia
ja 71 anys. Era una persona
molt gran per aquells temps.
La diferència generacional
entre ell i els seus alumnes era
enorme. Segons el filòsof
Julián Marías “Cal tenir pre-
sent el sentit, biològic i bio-
gràfic, que en cada època té
l’edat”. A més, les realitza-
cions més importants les
havia aconseguit abans de la
guerra. La penúria dels anys
40 i 50 i la total manca de
recursos limitaven la seva
activitat a l’observatori
meteorològic, a ja pocs expe-
riments dins el seu laboratori i
a les tasques docents. Les
generacions d’alumnes d’a-
bans de la guerra són les que
varen poder aprofitar amb
plenitud les experiències de

l’investigador i els ensenya-
ments del mestre. I malgrat
totes aquestes limitacions, el
pare Cazador forma part de la
reduïda galeria de persones
que han deixat una petjada
més profunda a la meva vida.

El primer any de la meva
estada al Col·legi la relació
que vaig tenir amb ell va ser
purament disciplinària. Per a
mi era només el més vell dels
capellans. Recordo que ens
oficiava la missa diària, d’as-
sistència obligatòria, a les 7
del matí. El vaig ajudar més
d’una vegada després d’a-
prendre’m aquells complicats
llatins del confiteor. Al migdia
ens vigilava al pati, després de
resar l’angelus i abans de
dinar. Al vespre, sempre amb
els seu breviari a les mans,
ens vigilava a la sala d’estu-
dis. L’ambient era d’absolut
silenci, uns perquè potser
queien en un lleuger somieig i
els altres perquè estàvem
acostumats a una disciplina
espartana. 

A la tardor de 1946 la meva
situació va canviar radical-
ment. Vaig passar de sobte a
ser un alumne privilegiat. El
pare Cazador i el germà Bernat
Maria Serra, el seu eficaç
col·laborador, eren els gestors
de l’observatori meteorològic.
Es feien ajudar d’un parell o
tres d’alumnes que triaven
entre els qui els semblaven
més adients per la feina. Aquell

mes d’octubre em varen anun-
ciar que jo en seria un. Hi tre-
ballaria de 8 a 9 del matí. No
m’ho podia creure. El primer
avantatge que vèiem d’anar a
treballar a l’observatori era que
ens deslliuràvem de les tas-
ques de neteja de l’edifici que
havíem de fer diàriament a
aquella hora. Els qui havien de
fer l’exterior patien els rigors
de l’hivern d’allò més. Els
penellons estaven a l’ordre del
dia. Ho recordo perfectament,
perquè el primer any ho vaig
experimentar. En canvi, a l’es-
tança de l’observatori, petita i
sòbria, no hi feia fred. Avui li
diuen el despatx del pare
Cazador. Es troba  a l’interior
de la torre al nivell de la sala
d’actes.

De seguida em vaig adonar
que més important que estal-
viar-me el fred era entrar en un
món insospitat i desconegut
no només per la resta dels
meus companys, sinó pràcti-
cament per la immensa majo-
ria dels ciutadans del país: el
món de la meteorologia. Allà
vaig començar a conèixer i
aprendre del pare Cazador i
del germà Serra dues qualitats
molt importants per qui des-
prés ha d’esdevenir un profes-
sional en el camp de la recer-
ca: rigor i mètode. L’obser-
vatori era una escola única i
inimaginable per qui tingués la
sort de treballar-hi.

Avui en dia la meteorologia
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s’ha banalitzat. La informació
meteorològica resulta tan
familiar i assequible com la
que fa referència  a la política,
als esports i a la moda.
Aleshores era una ciència
desconeguda i poc menys
que esotèrica.

Des de l’any 1897, any de
la seva fundació, fins el 1956,
any de la mort del pare
Cazador, 1.504 nens varen
ser alumnes del Col·legi.
Entre ells 144 vàrem tenir l’o-
portunitat de treballar a l’ob-
servatori. El germà Serra ho
va fer l‘any 1901 com a alum-
ne, més tard com a professor
seglar i, des de 1928, com a
religiós.

La nostra feina a l’observa-
tori consistia, naturalment, en
tasques auxiliars. Fèiem a mà
alguns “impresos” o planti-
lles, com les que el sol havia
de cremar a l’heliògraf, ajudà-
vem a la recollida de dades i
fins i tot fèiem càlculs senzills
amb unes màquines Bruns-
viga adquirides molts anys
abans. Érem uns “experts” en
fer-les anar. També acompa-
nyàvem al pare Cazador o al
germà Serra a la garita on es
trobaven els instruments
d’exterior per prendre les
seves dades. A l’esmentat
despatx del pare Cazador fa
uns quinze anys encara hi
vaig trobar uns quaderns on
hi vaig reconèixer els meus
apunts de l’any 1948.

Veure com els aparells
meteorològics que hi havia en
aquella estança enregistraven
gràficament l’evolució de la
pressió atmosfèrica, la veloci-
tat del vent, la seva intensitat i
direcció, sovint molt canviant,
ens fascinava. L’endemà
coneixíem les temperatures
màxima i mínima del dia ante-
rior, la quantitat de pluja si
havia plogut, les hores d’inso-
lació i alguns altres paràme-
tres menys interessants per a
nosaltres. Vàrem aprendre a
distingir les classes de núvols
i els seus noms. El germà
Serra ens va proposar uns
exercicis de dibuix per localit-
zar al cel les constel·lacions
més importants. I tantes altres
coses. Tot plegat un regal que
se’ns va fer a uns infants veri-
tablement privilegiats.

El meteoròleg Lluís Sola-
nas, en un treball encomiable,
va publicar un resum de les
dades de l’observatori des de
l’any 1902 al 1954. I així em
permeté recuperar moltes
informacions com per exem-
ple que la temperatura míni-
ma que l’observatori va enre-
gistrar en el temps que jo hi
vaig ser va baixar als 16.4
graus sota zero el dia 31 de
gener de 1947 i la màxima, de
37 graus, el 28 de juny del
mateix any.

Com veia jo el pare
Cazador quan era un dels
seus alumnes? Quan jo era un

nen de tretze anys em sembla-
va una persona molt seriosa,
severa, un punt malhumorada
i molt exigent. Amb l’experièn-
cia i la perspectiva que et
donen els anys, ara el recordo
com un luxe, com un mestre
excepcional. Als inicis del
segle XX el país tenia una taxa
d’analfabetisme del 63,8%. Es
va reduir al 33,9% l’any 1940,
dada encara molt elevada.
Des de fa molt de temps he
intentat entendre quins motius
tenia el pare Cazador per
romandre al Col·legi en aquell
temps ensenyant francès i físi-
ca a uns pobres nens de 13
anys quan la vocació de l’es-
cola com a granja agrícola era
simplement formar capatas-
sos per treballar al camp  Per
què una persona amb la seva
amplíssima formació no es va
dedicar a l’ensenyament su-
perior a la universitat i a apro-
fundir en les seves inves tiga-
cions? Per què precisament
l’entorn agrícola de l’escola
constituïa per a ell un gran
laboratori natural i a més no va
voler abandonar el seu obser-
vatori? Ho va fer simplement
per obediència? Mai no
podrem saber-ho. En qualse-
vol cas, pels qui vàrem ser els
seus alumnes a mesura que
passen els anys augmentem
el nostre respecte i la nostra
gratitud envers ell.

José Manuel Aguirre
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RECOLLIDA DE CARTES
CAMPAMENT REIAL
Zona esportiva
Dimarts, 29 de desembre
a les 6 de la tarda

CAVALCADA DE REIS
Dimarts, 5 de gener 
a les 7 de la tardaR
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Avui és un gran dia,
Melcior, Gaspar i Baltasar
ens encomaneu l’alegria
a la gent de Sant Julià.

El bosc vessa de molsa
i a casa n’entra l’olor
ni el dimoni s’espolsa
d’aquest fragant “vermeió”.

De l’Orient la comitiva
però és per Sant Ponç que surt el sol!
És a Bellpuig on l’Astre minva!
Tot té misteri, avui res dol.

Vilalleons s’embolcalla
de la vostra estrella d’Orient
els cors de nostra quitxalla
d’il·lusió salten, rabents.

Avui és un gran dia,
Melcior, Gaspar i Baltasar
ens encomaneu l’alegria
a la gent de Sant Julià.

Joan Carles Rodríguez
Sant Julià de Vilatorta, 5 de gener de 2015
Dedicat als qui, any rere any, fan possible

que els Reis arribin a Sant Julià.

Apassionats pels Reis de l’Orient
En Quico Saiz i en Climent Villegas ja feien “Reis “ a
finals dels anys 70 a Vic. Després de 40 anys tornen a
coincidir a fer els Reis de Sant Julià. És la màgia dels
Reis!

NADAL EN VERS
el dia de Nadal

a les 7 de la tarda
a la sala d’actes 

de l’escola Bellpuig
VERSOS DES DE 

DALT DE LA CADIRA

SALÓ DE NADAL
28, 29 i 30 de desembre de 2015
Pavelló municipal
Preu entrada: 3 €
Abonament pels tres dies: 6 €
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Can Valls
És la família Valls qui dóna el
nom de can Valls, la casa que
fa cantonada amb el carrer
rector Roca i el Montseny. Es
coneix que, almenys, cinc
generacions de la família hi
han viscut.  Als inicis la casa
era només una planta baixa
on hi havia un forn de pa. Hi
vivia Joan Valls Enfruns amb
la seva dona Pepeta Rosal.
L’any 1898, Valls va renovar la
casa, apujant-la dos pisos
més (amb golfes) i donant-li
l’aspecte de com la coneixem
avui. La casa va ser obra de
Miquel Pallàs amb el seu estil
neogòtic.

La botiga
Joan Valls va fer que la planta
baixa de la casa fos una boti-
ga pel seu fill Francisco Valls.
A l’establiment, s’hi venien es-
clops, espardenyes, produc-
tes de farmàcia i drogueria,
vins, olis, fruita i verdura, em-
botits, etc. Fins i tot, hi havia
hagut, per un temps, una cen-
traleta telefònica i també un
estanc. Francisco tenia l’ex-
clusiva de la venda de tabacs,

però va ser fins a la guerra civil
ja que li van fer tancar per ser
catalanista. En el comerç s’hi
venien postals fotogràfiques
de llocs de Sant Julià que
escollia ell mateix i que un
fotògraf de Sant Hilari ho
retratrava.

Francisco Valls, casat amb
Soledat Vallbona, va tenir tret-
ze fills. D’aquests, Jordi Valls
va ser l’encarregat de continu-
ar amb la botiga juntament
amb la seva dona, Teresa
Suñé. Tots dos van seguir
amb el negoci gairebé amb els
mateixos productes, “hi vam
afegir llaminadures i llanes”
explica Teresa Suñé. El carrer
rector Roca era el punt neuràl-
gic del comerç de Sant Julià,
“hi havia una botiga a cada
portal” sentencia.

La botiga va tancar l’any

2000. Teresa Suñé va estar dar-
rere el taulell durant 40 anys.
Quan es va tancar recorda que
va haver “d’aprendre a anar a
comprar perquè estava acostu-
mada a tenir-ho tot a la botiga”.

Llibrets de fumar Sant Jordi
Francisco Valls, a més de tenir
la botiga, tenia una fàbrica de
llibrets de fumar, ens explica la
seva néta Montse Valls. Els lli-
brets de fumar “Sant Jordi”
van tenir tant d’èxit que va
rebre ofertes d’una de les
seves competidores en el
mercat: Smoking, una empre-
sa que avui encara trobem als
estancs. “Després que aques-
ta empresa li anés al darrere
per comprar-li -explica Mont-
se Valls- , va vendre-s’ho”.

Carles Fiter
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D’ençà d’haver llegit per primer cop el capítol
que Josep Ortega Espinós li dedica en la seva
popular Historia de las Escuadras de Cataluña
(1859) vaig quedat fascinat per la trajectòria del
trabucaire Bou, fill de Sant Julià. El cas és que
ara farà una quinzena d’anys vaig decidir d’apro-
fundir una mica més en aquest personatge per-
què veia que tots els autors que n’havien parlat
es limitaven a referenciar el que deia Josep
Ortega. Calia anar més enllà del to literari de la
Historia de les Esquadras per tenir una visió més
aproximada a l’objectivitat.

També em vaig adonar aleshores que no es
podia parlar d’en Bou sense contemplar la
Guerra dels Matiners, la carlinada que se’ns
mostra com el marc d’un període, tal vegada el
més destacat, del periple vital del trabucaire
vilatortí.

Fruit d’una intensa recerca a les fonts de
caire periodístic de l’època i a la bibliografia
existent sobre la Segona Guerra Carlina i el seu
context vaig escriure el llibre que, amb el títol
de Vida del trabucaire Bou i notícies de la
Guerra dels Matiners a Vic i la Selva, he donat a
l’estampa.

Tal com consigno a la part final de l’obra, la
biografia d’en Bou es pot resumir en els tretze
punts següents:

1. El 5 de novembre de 1820, neix a Sant Julià de
Vilatorta Josep Bou Pineda, fill dels esposos Va-
lentí, fuster, i Rosa. Se’l coneixerà per “en Mali-
vern”, perquè és eixit de la casa d’aquest nom. 

2. Pel novembre de 1841, ell, son germà Miquel
i el també vilatortí Tomàs Pey (a) “Serapi” o
“Xerapi” són requerits, juntament amb altres
vuit individus, pel jutge de Santa Coloma de
Farners, que els acusa de lladres. 

3. Segons Josep Ortega i Espinós, després de
la dissolució de la partida d’“en Felip” (1842),
va reunir cinc homes: “en Serapi”, “en Rano”
(que, segons l’autor, hauria estat un home d’“en
Felip”), en Cart, “el Xic de Sant Hilari” (el Xic
Feliu?) i un altre.

4. Segons Ortega, aquesta colla va segrestar, el
14 d’abril de 1845, l’hereu Mollfulleda,
d’Arbúcies, pel qual va demanar 2.000 unces
amb tres dies de coll. La família va acabar
pagant, emperò, fora de termini, va haver de
passar abans pel mal tràngol de rebre les ore-
lles tallades de l’infeliç.

5. Segons Ortega, tot seguit varen segrestar en
Subirà, si bé, gràcies a la pressió dels Mossos
d’Esquadra, se’ls va fer escàpol.

6. Segons Ortega, al cap d’un mes varen
segrestar els senyors Fàbregas i Vilaret, de Sant
Hilari. Varen acabar obtenint-ne el rescat de les
seves famílies, les quals havien aconseguit inti-
midar tot trencant les dents del segon.

7. Segons Ortega, un tal Jaume Torres, antic
carlí que portava setze anys a bosc sol i vern,
es va oferir al caporal dels Mossos Joan Pujol
per infiltrar-se a la colla d’en Bou. Tota la famí-
lia d’aquell home havia mort a mans dels libe-
rals, llevat de la filla. Acceptada la seva propos-
ta, va intentar portar-la a la pràctica i, malgrat
de no sortir-se’n, el caporal Pujol li va obtenir
l’indult i, finalment, va poder marxar a Amèrica
amb la noia.

8. Segons Ortega, del Tortadès (Sant Pere de
Castanyadell, Vilanova de Sau) estant, el capo-
ral de l’Esquadra de Torelló, Josep Aimerich, va
trametre instruccions per a la captura d’en Bou
i els homes de la seva colla a les autoritats de
diverses poblacions. Un dels passaplecs, un

En Bou, un trabucaire de Sant Julià
El bandoler Josep Bou era conegut com en Malivern
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Joan Florensa Jaumandreu (Barcelona,
1965) és llicenciat en Geografia i Història
per la Universitat de Barcelona. Autor de
més de dos centenars d’articles apareguts
en publicació com ara “Historia y Vida”,
“Revista de Girona” o “Quaderns de la
Selva”, també ha donat a l’estampa set lli-
bres, entre els qual el que porta per títol
Vida del trabucaire Bou i notícies de la
Guerra dels Matiners a Vic i la Selva. Aquest
llibre, editat el juliol de 2014 és en format A4
i té una extensió de 150 pàgines. Es pot
adquirir trucant al telèfon 93 423 47 72.

home de setanta anys, va demanar portar les
adreçades a l’alcalde de Sant Hilari per ser
més planer d’anar-hi. Li va ser concedit i va
emprendre el camí en companyia d’un nen. El
cas és que, arribats aquests al paratge de la
Creueta, en Bou i els seus els varen xarpar i en
varen deixar els cossos estesos al mig del pas,
amb el sobre del comunicat al pit.

No obstant això, el pla del caporal Aimerich
va servir perquè “el Xic” fugís a França, d’on
passaria a l’Alger, i, “en Serapi”, també a l’altre
cantó de la ratlla, on va morir al cap de poc. A
més, les seves actuacions en persecució dels
malfactors varen permetre a Aimerich agafar
“en Rano” pels contorns de Sant Hilari, perso-
natge que moriria en un immediat intent de
fuga.

9. Segons Ortega i diverses notícies aparegu-
des al “Brusi”, entre 1847 i 1848 es va desple-
gar l’activitat trabucaire del Xic Feliu i “en
Macià del Tabaco” cap al cantó de Sant Hilari.

10. En Bou fa acte d’aparició a la Guerra dels
Matiners al si de la reacció carlina a la mort de
mossèn Benet Tristany i “el Ros d’Eroles”
(maig de 1847).

11. Segons Ortega, el 1848 varen entrar “en
Marçal”, Estartús i, tot seguit, Cabrera (23 de
juny). En Bou es va oferir al primer i, de fet, no
només va ser acceptat, sinó que va rebre el
nomenament de capità. Emperò el comte de
Morella, en tenir esment de qui era, va ordenar
que tan sols tingués la consideració de guia.

12. El 20 de maig de 1849, va acabar el segon
segrest d’en Cortada de Vic.

13. Segons Ortega, finida la Guerra dels
Matiners en Bou es va retirar als boscos de
Sant Sadurní d’Osormort, Querós i Susqueda
amb un tal Baptista Castellarnau. Aquest duia
cartes a les cases i la gent, creient que en Bou

havia organitzat una nova banda, amollava. El
varen detenir, així com a un altre missatger que
el va reemplaçar (“el Brusi” parla d’un Josep
Prat (a) “Menut” i, tal vegada, ho fos també
Joan Galceran (a) “Guitó de Santa Coloma”).
Coix per una ferida rebuda durant la carlinada,
va quedar sol.

Va anar a refugiar-se a can Pau Xic, de Gurb
i residència d’un antic còmplice seu. De primer,
es va estar en una cova pròxima, on un cirurgià
que havia servit a les files de Carles VI el va
anar curant.

Un cop a la casa, el 2 d’abril de 1852 va ser
detingut pel caporal de Torelló, Jaume
Vilanova. L’endemà, va començar a Vic el seu
processament i, el 15, va ser executat a la
mateixa ciutat.

I sí, per bé o per mal, la d’en Bou és una figura
que Sant Julià ha donat a la història de
Catalunya i, per tant, constitueix en si mateixa
un aspecte del passat del poble a tenir en
compte i a analitzar. El meu llibre no pretén altra
cosa que proporcionar uns materials a partir
dels quals altres autors puguin encarrilar noves
investigacions i el públic en general tingui
accés al coneixement d’un personatge i un
temps tan interessants.

El caporal dels Mossos Joan Pujol s’entrevista amb el misteriós
home del bosc (il·lustracions de la Historia de las Escuadras)

L’autoritat, guiada pel trabucaire Pujades, arriba a la cova de
Bassegoda on hi ha el cos del jove Massot.
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La coneixença de les plantes,
les seves virtuts medicinals i el
procés ancestral d'elaboració
és el que va captivar la Mercè
Carrera per aprendre a fer l’un-
güent de la serp. Als anys 60
treballava a la fàbrica tèxtil de
Sant Julià, la Textiver. En aque-
lla època hi havia molta gent
que es dedicava a fer l’ungüent
de serp. La Mercè s’hi va inte-
ressar de seguida i una com-
panya de feina l’Assumpció
Codina li va donar la recepta i
des d’aleshores que l’elabora.
D’això ja fa més de 50 anys. 

La Mercè Carrera i Freixa va
néixer el juny del 1935 a Sant
Martí de Ruideperes i anava a
l’escola de Sant Julià de
Vilatorta, on va venir a viure
pocs anys després. D’aquella
època el que més recorda és
que podia trobar tots els ingre-
dients necessaris per fer l’un-
güent a can Valls. Actualment ja
li és més complicat de trobar-los
i algunes vegades fins i tot els ha
d’anar a buscar fora de Cata-
lunya. El que si que són autòcto-
nes són les herbes que hi posa,
totes són collides a Sant Julià i
els seus voltants. Les serps
blanques les hi duen els jardi-
ners que sense voler les maten
al tallar l’herba dels jardins amb
la segadora. Altres persones li
porten les pells de serp que tro-
ben pels camins del bosc, des-
prés de la muda.

L’ungüent és ideal per tota
classe de dolors reumàtics i
ajuda a madurar tot tipus d'in-
feccions cutànies, regenera i
cicatritza la pell i és útil en cas
de furóncols, grans, voltadits,
estelles o punxes clavades,
cremades, hematomes, cops,
llagues, erupcions, luxacions,
fístules, morenes, peu d’atleta i
pessigades de tota classe d’in-
sectes com vespes, aranyes i
mosquits. També va bé pels
refredats i les angines. Per

dolors s’administra fent fregues
o massatges i per les ferides
posat i tapat amb una bena. La
Mercè assegura que no només
serveix per a les persones sinó
també per als animals. Recorda
que la seva germana que vivia
a pagès en posava a les
vaques quan convenia.

La Mercè elabora l’ungüent
el mes de maig ja que és l’èpo-
ca de l’any que es poden tro-
bar totes les herbes que calen
per fer-lo. A part de la feina
d’anar a collir les herbes i tallar-
les, l’elaboració és lenta i cal
dedicar-hi un mínim de 3 hores
per tenir el producte acabat.
Per la preparació no es pot uti-
litzar material d’alumini, cal fer

servir una cassola de terrissa i
cullera de fusta que només es
facin servir per això. De cada
cassola en sol sortir ungüent
per a 32 o 33 potets. La Mercè
en fa quatre o cinc cassoles
per tenir ungüent per tot l’any i
per vendre’l a la Fira i festa de
les Trementinaires que es cele-
bra l’últim cap de setmana de
maig a Tuixent. També en pro-
veeix a la gent del poble que
li’n demana. 

La Mercè està molt contenta
de seguir amb la tradició i ha
transmès la seva recepta als
seus nebots i renebots que
continuaran elaborant-la per-
què no es perdi per a les futu-
res generacions.

La Mercè Carrera fa més de 50 anys 
que elabora ungüent de la serp

Molt gentilment la Mercè ens ha donat la recepta perquè sigui
publicada en aquesta revista.

Recepta per fer ungüent de la serp

Ingredients:
- 100 g de pega negra
- 100 g de pega grega
- 100 g de cera nova
- 100 g d’oli de trementina
- 100 g de greix dolç
- Quasi ½ litre d’oli d’oliva
- Un tros de pell de serp blanca

Herbes:
- Consolves
- Barretets
- Flor de camamilla
- For de saüquer
- Segona pela de saüquer
- Plantatge ample
- Plantatge estret

Preparació:
S’agafen totes les herbes, es renten, es deixen escórrer i des-
prés es trinxen una mica. En una cassola de terra nova es fre-
geixen les herbes i la despulla de serp amb l’oli. Quan estan
fregides es cola i amb el mateix oli s’hi desfà el greix dolç.
Després s’hi afegeixen les pegues vigilant que l’oli no bulli.
Quan estan ben desfetes s’hi posa la cera nova i quan aques-
ta ja s’ha fos s’hi afegeix l’oli de trementina. Es remena tot ben
remenat i l’ungüent ja està fet. Es col·loca en recipients i es
deixa refredar.
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Imatges del procés d’elaboració
de l’ungüent de la serp

1- Preparació dels ingredients
2- La Mercè talla les flors de saüquer
3- Els ingredients i la pell de serp 

es couen a la cassola
4- Es cola l’oli de la cocció
5- Preparació de la cera nova
6- S’hi afegeixen les pegues

1 2

3 4

5 6
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Inici d’un nou curs
a l’Espai Jove!
Des de la regidoria de
Joventut de l’Ajuntament en
coordinació amb serveis so-
cials i els centres escolars del
municipi es pretén donar con-
tinuïtat a l’Espai jove un curs
més, per això des del 19 d’oc-
tubre passat l’Espai Jove
torna a estar en marxa.
Aquest és un espai de suport
acadèmic i personal amb la
voluntat d’acompanyar i do-
nar eines als infants d’entre 6
i 12 anys en el seu procés d’a-
prenentatge i creixement.  

Què s’hi fa? Es prioritza el
reforç i el suport en la realitza-
ció de deures, aprenentatge
de tècniques i hàbits d’estudi
i seguiment de l’agenda esco-
lar. A la vegada també és un
espai de socialització, de joc i
de treball personal. 

Les activitats es desenvolu-
pen a la sala d’entitats 1 del
pavelló municipal de les 5 a 2/4
de 7 de la tarda i els grups es
diferencien per les edats dels
infants: els dilluns i dimecres el
grup de petits (de 1r a 3r) i els
dimarts i dijous el grup de grans
(de 4rt a 1er ESO).

Dies, hores i preus 
del Saló Nadal
El Saló de Nadal tornarà a
obrir les portes els dies 28, 29
i 30 de desembre de les 10 a
2/4 de 2 del migdia i de 4 a
2/4 de 8 del vespre. Com
cada any hi haurà diferents
inflables i tallers per als in-
fants, una ludoteca per als
més petits i alguna sorpresa
reservada per als joves del
poble. Els preus de l’entrada
al Saló de Nadal són els se-

güents: entrada d’un dia: 3 €.
Abonament pels 3 dies: 6 €
(preus per a cada fill major
d’un any).

Els joves del Camp 
de Treball, un exemple 
pel nostre poble
Aquest estiu passat es va fer
un nou camp de treball jove
amb gran satisfacció i amb els
objectius ben assolits. El grup
de treball era format per 8
nois del poble, acompanyats
en tot moment per dos edu-
cadors que organitzaven i pla-
nificaven les activitats.

Aquest projecte, coordinat

amb l’entitat Fundació catalana
de l’Esplai, es va realitzar entre
el 7 i 25 de juliol, en horari de 9
del matí a les 5 de la tarda.
Durant aquests 15 dies els
joves van desenvolupar tres
projectes diferents de conser-
vació i arranjament de l’entorn
del municipi com són la rehabi-
litació i condicionament del forn
de teules del camí de can
Tramuntana i el seu entorn, el
treball arqueològic a la font de
l'Ànec al bosc del Llopart i la
senyalització de l'itinerari de la
font de la Riera. També van fer
activitats lúdiques i esportives
(vòlei platja, rugbi, futbol platja,
màscares africanes...), i van

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

PUNT JOVE TORTÍ - pavelló municipal



gaudir d’una ruta per l’Espai
Natural Guilleries-Savassona,
amb una pernoctació en bivac. 

L’experiència del camp de
treball jove ha proporcionat,
sens cap dubte, una sèrie d’a-
prenentatges i vivències als
joves i ha ofert un servei a la
comunitat i a l’entorn del nos-
tre municipi.

2a Sortida Jove al
Halloween de Port
Aventura!
El dissabte 14 de novembre,
per segon any consecutiu es
va fer una sortida col·lectiva a
Port Aventura. S’hi van apun-
tar un total de 86 joves, 30
dels quals eren de Sant Julià
de Vilatorta, la resta eren de
Calldetenes, Folgueroles i
Sant Pere de Torelló. Aquesta
és una activitat organitzada
des del servei de joventut
d’Osona Centre juntament
amb els Ajuntaments de Sant
Julià de Vilatorta, Tavèrnoles,
Vilanova de Sau, Calldetenes,
Folgueroles i Sant Pere de
Torelló. 

Els joves van viure una jor-
nada on la foscor, el misteri i
les esgarrifances estaven
assegurades. La sortida va ser
magnífica i varem gaudir de
totes les atraccions i de l’últim
cap de setmana de Hallo-
ween.  Des del Punt Jove Tortí
volem agrair la bona actitud i
predisposició de tots els joves
que van fer del dissabte una
sortida memorable.

Jove, si vols fer de
cangur o donar classes
de repàs, apunta’t a
la Borsa del Punt Jove
T’ofereixes per fer de cangur o
donar classes de repàs?
Busques una persona per a
fer reforç escolar i/o de can-
gur del teu fill o filla? Des del
Punt Jove t’informem que
s’ha posat en marxa una
borsa de cangur i de classes
de reforç adreçades a tots els 51
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necessitin. 
Els joves que s’ofereixin

per fer classe de repàs o de
cangur, poden venir al Punt
Jove a apuntar-se a la borsa. I
els pares i mares interes-
sats/des poden venir a dema-
nar informació sobre els joves
i us hi posarem en contacte. 

La responsabilitat i funció
del Punt Jove, i per tan, de
l’Ajuntament, en aquest ser-
vei és estrictament la d’in-
termediari entre la família i el
jove. És per aquest motiu
que l’Ajuntament es desvin-
cula dels tractes i pactes
que puguin fer amdues
parts.

“Això és amor?”
Taller de prevenció de
les violències de gènere
Gelosia, control, xantatges:
quines violències exercim en
nom de l’amor? El dijous 26
de novembre es va realitzar un
taller relacionat amb la pre-
venció de violències de gène-
re al Punt Jove Tortí amb joves
més grans de 14 anys.  

El taller va ser una bona
oportunitat perquè els joves
es plantegessin què entenen
per amor i quines coses es
permeten o no en el seu nom.
A partir de dinàmiques es
varen posar sobre la taula
aquelles situacions que mol-
tes vegades no sabem com
afrontar i poden generar con-
ductes de violència de gènere
durant el període de l’adoles-
cència, i es va parlar de la
construcció de relacions
sanes.

Punt Jove Tortí 
obert als joves
El Punt Jove Tortí obre les por-
tes cada tarda de dilluns a
divendres de les 4 a les 8 del
vespre a la sala 3 d’entitats del
pavelló municipal. Aquest ser-
vei aglutina el servei d’infor-
mació juvenil i la sala TIC, i

lidera les polítiques de joven-
tut del municipi (coordinant els
projectes municipals i comar-
cals). És un servei obert a tota
la ciutadania, en especial, a
tots aquells joves que vulguin
participar dels serveis i espais
que s’hi ofereixen: orientació
acadèmica i laboral, Punt TIC,
informació sobre ofertes labo-
rals, tallers, activitats de dina-
mització de l’espai, etc. A més
està obert a acollir i canalitzar
aquelles propostes juvenils
que puguin generar dinamis-
me i aprenentatges en el si de
la comunitat. Algunes de les
activitats realitzades aquest
any provenen de les vostres
propostes així que no ho dub-
teu i feu sentir la vostra veu.
Junts fem més i millor! 

Torna el programa
Joves per l'Ocupació 2016
Joves! Si teniu entre 16 i 24
anys, esteu a l'atur i no sabeu
que fer, us interessarà el pro-
grama Joves per l’Ocupació,
que organitza el Consell
Comarcal d’Osona. Amb
aquest programa podreu fer
un curs de formació i pràcti-
ques en una empresa. Els cur-
sos que s’ofereixen són: auxi-
liar de cuina, de sala, soldadu-
ra i mecanització, elaboració i
venda productes alimentaris,
auxiliar de magatzem i carre-
toner, i instal·lació de llauneria
i electricitat. 

El programa va dirigit a nois
i noies amb el perfil següent:
nois i noies de 16 a 25 anys,
amb residència a la comarca
d’Osona, que disposin de per-
mís de treball, que estiguin
inscrits al Sistema Nacional de
la Garantia Juvenil i que tingu-
in l’ESO o no (sense cicle for-
matiu ni batxillerat acabat).

Els joves que estigueu inte-
ressats heu de saber que el
període d'inscripció s’acaba el
31 de gener de 2016 . Si voleu
més informació o teniu dubtes
apropeu-vos al Punt Jove
Tortí.
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OBRA NOVA I REFORMES
www.amblas2006.com

619 28 07 14 - 650 41 75 39

08504 Sant Julià de Vilatorta
C. Núria, 10

Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.com

Montaditos
Ibèrics
Tapes

Canapés

L’ESCUT
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Els de Vilalleons no parem! Us fem cinc cèn-
tims d’algun dels actes que ha fet la nostra
entitat al llarg d’aquest 2015.

Sortida de primavera 
Com és costum d’uns anys ençà, la prima-
vera passada vam fer la sortida-caminada
que un cop més va ser un èxit. Petits i grans
es van animar per fer la Ruta del Molins, que
tot i ser una ruta que tenim molt a prop de
casa, molts dels assistents no l'havien feta
mai i aquesta va ser una bona excusa per
fer-la. Com a part de l’activitat es va progra-
mar una visita guiada al molí de la Calvaria.
De tornada a Vilalleons es va oferir un petit
berenar per a tots els assistents
Taller de manualitats
Els dissabtes 14 i 21 de novembre passat es
va fer un curs de manualitats a l’antic
Ajuntament de Vilalleons impartit per les
germanes Montse i Marta Codina –les Path-
manetes-. En la primera jornada hi partici-
paren 13 alumnes i en la segona 9. Els par-
ticipants que tenien d’entre 6 i 80 anys van
fer diversos elements per guarnir el Nadal:
angeletes de roba i estrelles de fusta.
L’Associació de Veïns de Vilalleons valora
molt positivament aquesta iniciativa i no
descarta tornar-la a organitzar en d’altres
ocasions.  
El Sopar de dones
Quan s'acosten les festes de Nadal les
dones de Vilalleons fan el tradicional sopar
de Nadal. Aquest any ha estat el sisè i es va
fer el dia 19 de novembre al Café de l'Orfeó
de Vic. Un dels moments més esperats d’a-
quest acte és l’intercanvi de regals de l’amic
invisible, que fa que la vetllada sigui més
divertida.  
La panera de Nadal
S'acosten les festes de Nadal i com cada
any l'Associació sorteja una magnifica
panera. De manera aleatòria es reparteixen
unes butlletes entre tots els socis de
l’Associació. Guanya la panera el soci que
el número de la seva butlleta coincideix amb
la terminació del primer premi de la loteria
del Nadal, del 22 de desembre. L'any pas-
sat va guanyar la panera els veïns i socis de
la Carrera. Aquesta foto és el moment de
l'entrega de la panera de l’any passat, que
va fer en Pere Verdaguer en nom de
l'Associació de veïns de Vilalleons.

Associació de Veïns
de Vilalleons
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Avinguda Montserrat, 31 baixos
Tel. 93 888 81 02

SANT JULIÀ DE VILATORTA

Centre Dental
Sant Julià

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

OFERTA ESPECIAL
20% DE DESCOMPTE EN
PRÒTESIS AMOBIBLES
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Aquest darrer any han plegat
malauradament diversos grups
de teatre amateur a Osona.
L’abúlia del públic, la seva falta
d’interès per les coses cultu-
rals, ens portarà a una societat
cada vegada més manipulable,
més ingènua i més frívola. La
gent no llegeix els seus més
honestos guies populars: poe-
tes, dramaturgs, compositors,
artistes en general... no són tin-
guts en compte, amb la pre-
sumpció que tot això ja ho tro-
bem a la televisió, a la ràdio, a
Internet, als periòdics, etc.

Si fa unes dècades el treball
creatiu d’aquestes persones
havia de passar unes censures
i ens venia manipulat des de
dalt, avui amb la democràcia
no hi ha censures, però no ha
canviat res. Ens ho peixen
d’una altra manera, però amb
la mateixa finalitat.

En comptes de llegir obres
per recordar, ens aboquem a
llegir diaris —la majoria espor-
tius— que tot el seu contingut
l’endemà serà oblidat per la
seva caducitat. Ens fan viure
en un món immediat, tot ha de
passar ara i aquí. A la televisió
podem veure  la gran ostenta-
ció que es fa de l’estupidesa.
Persones famoses de tots els
àmbits surten per tots els mit-
jans fent gala de la seva igno-
rància en les coses mes bàsi-
ques. El seu èxit no els ha cos-
tat cap esforç intel·lectual, ans
el contrari: qualsevol escàndol
banal els ha fet guanyar quan-
titats ingents de diners i popu-
laritat. I aquests són els nostres
models? Els dels nostres fills?

Ens aboquem a la comodi-
tat del mínim esforç i ells ho
saben. Bombardejant-nos amb
els seus eslògans de partits,
bancs o multinacionals, aca-
bem creient el que ells volen.
Han procurat ben prou que no
haguem après a pensar, ni a
formar-nos en un esperit lliure i,
per tant, necessàriament crític.

La nostra última producció,
Allò que tal vegada s’esdevin-
drà, i que jo avui aquí hauria de
glossar, ha estat sense cap
dubte una de les més reeixides
representacions de Vilatorta
Teatre. Per la seva dificultat i
qualitat. El que em dol és la
manca de públic, per què? El
jovent té l’entrada gratuïta, i els
adults quasi bé; no és doncs un
problema econòmic, el confort
està garantit sigui estiu o
hivern. La producció ens ha
portat tants mesos d’assaigs,
de tantes persones que apor-
ten voluntàriament el seu talent
i la seva vocació, tot per un
projecte destinat pel gaudi de
tot el poble. Cal sumar a tot
això la voluntarietat de tants
professionals que ens col·labo-
ren en l’equip tècnic, sense els
quals seria impossible actual-
ment seguir endavant. Ens
seguim preguntant, per què?

Trenta-cinc anys mantenint
aquesta entitat al seu lloc, ha
estat un honor i per què no dir-
ho un plaer. Però no té cap sen-

tit si vosaltres no feu l’esforç d’a-
judar-nos a tirar-ho endavant. És
pel públic que ens movem dra-
maturgs, artistes i equips tèc-
nics. Entre tots fem el TEATRE, i
des d’aquí voldria demanar-vos
que ens tingueu en compte tant
com us hi tenim nosaltres.

Potser sí que és un gran
esforç arrencar-vos del sofà de
casa vostra. Però caldria que
ens ajudeu, sobretot pel bé
comú, a crear un nou al·licient
teatral. Només amb la vostra
presència i amb la vostra crítica
donareu sentit a tot el nostre
entusiasme i aconseguirem l’úl-
tima finalitat: la total comunica-
ció dels nostres artistes, grans
creadors, i vosaltres; sense
interessats intermediaris. 

El pròxim espectacle serà,
com cada any, Nadal en vers.
Aquestes festes estem prepa-
rant una divertida i escaient tro-
bada per contrastar amb la
sumptuositat de l’any passat.
Bones festes i bon any nou.                                                   

Lluís Badosa, director 

Vilatorta Teatre

-Celebració de Sant Julià-

Reposició de l’obra de teatre 

Allò que tal vegada 
s’esdevindrà

Saló Catalunya
Dissabte 9 de gener, a 2/4 de 10 de la nit
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9

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

Jordi Fiter Vila

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

SANT JULIÀ DE VILATORTA

PERE MORERA
Pintura decorativa
Pintura industrial

Façanes
Lacats

Vernissos

Taller: C. Indústria, 24

Polígon Industrial La Quintana

08504 Sant Julià de Vilatorta

Domicili: C. de la Mercè, 47

08504 Sant Julià de Vilatorta

Telèfon 93 888 76 58

moreramir@yahoo.es

BOTIGA NOVA
merceria
moda i complements

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

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

AÏLLAMENTS TÈRMICS i ACÚSTICS, TALLAFOCS,
PERSIANES, MOSQUITERES i TOLDOS...

A Sant Julià de Vilatorta
es gaudeix de l’energia
que millor s’adapta a tu
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Any 1977: comença la fal·lera gegantera en un
poble on els vilatortins i vilatortines tenien ganes
d’animar les festes del poble. La gent de la revis-
ta Relleu organitza les Festes Populars de Sant
Roc i crea el Rei Pepet l’escanyapobres, la
Princesa Solima, la Marieta i en Roc, gegants
únics i de fabricació casolana,  avui ja desapare-
guts. Aquests gegants varen animar Sant Julià
entre els anys 1977-1984 i no sortiren del munici-
pi. Posteriorment la mateixa gent de Relleu va
proposar a l’Ajuntament l’adquisició d’uns ge-
gants per al poble. Així doncs, es van comprar
diverses peces de cartró pedra: dos caps i quatre
braços aguantats per quatre angles metàl·lics que
els servien de peus, un cop més varen ser els vila-
tortins qui varen acabar de donar forma als que
avui són en Pàmfil i l’Elisenda. Les professores i
les alumnes del taller de costura varen fer els pri-
mers vestits dels nostres gegants. En Pàmfil i
l’Elisenda varen ser presentats en societat i
casats el diumenge 13 de maig de 1984 junta-
ment amb els seus fills, els cap grossos Ansat,
Fogona, Baró de Meda i Tupinaputafina. A partir
d’aquell dia surt la primera colla gegantera de
Sant Julià que representarà la cultura gegantera

Colla Gegantera

del municipi per tot Catalunya. Durant tots
aquests anys la colla gegantera ha tingut molts
relleus, anys inactius, però ha fet una gran feina i
ha aconseguit que els nostres gegants siguin
coneguts per tota la geografia catalana.

Avui volem fer que tot això tingui continuïtat i
per això hem de seguir l’exemple de la gent d’a-
bans i unir tot un poble per fer que els nostres
gegants encara siguin més grans.

Convidem a tot el poble a formar part de la
colla gegantera on tothom pot participar, petits,
mitjans, grans, avis... Pots portar els gegants, un
capgròs i, per aquells que els agradi la música,
poden venir a tocar la gralla, la caixa... nosaltres us
ensenyarem a tocar un instrument.

Només us demanem que vingueu amb nosal-
tres una sortida i veureu tot un món geganter que
segur que us agradarà.
Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb
nosaltres a través de:
gegantersdesantjulia@gmail.com, 
pel Facebook o directament amb qualsevol mem-
bre de la colla gegantera.

Colla Gegantera 
de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

L’Elisenda i en Pàmfil als anys 80 En Pàmfil i l’Elisenda actualment
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Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15
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Data Hora Lloc Acte Cobla

Castanyada Sardanista
El 8 de novembre passat vàrem cel·lebrar amb una nombrosa
participació la tradicional castanyada-sardanista al Pavelló
esportiu municipal, que va servir per tancar la temporada de
ballades del 2015 a Sant Julià.

A les 5 de la tarda,  la Cobla Ciutat de Girona va iniciar l'inter-
pretació de les 9 sardanes de set tirades previstes per l'ocasió,
que varen fer gaudir d'una bona diada als assistents.

A la mitja part es va dur a terme la consumició dels 40 Kg. de
castanyes, previstos per l’ocasió, juntament amb 15 litres de vi
dolç que les van fer de millor empassar.

Audició de Reis

Audició de Sant Julià

Audició d'hivern

Audició d'hivern

Audició d'hivern

Audició i Concurs de

Colles improvisades

Missa cantada

Audició

Audició

Audició Festa Major

Audició-cafè Festa M.

Audició Festa Major

Castanyada sardanista

Concert de Nadal

Dg 3 de gener

Dg 10 de gener

Dg 24 de gener

Dg 28 de febrer

Dg 6 de març

Dg 13 de març

-Coca fuet i cava-
Dl 28 de març

-Aplec Puig-l'agulla-

Rifa pernils cava i ous
Ds 16 de juliol

Ds 23 de juliol

Dl 15 d'agost

Dg 6 novembre 

Dg 11 desembre

5 tarda

5 tarda

5 tarda

5 tarda

5 tarda

5 tarda

2/4 12

12 migdia

5 tarda

10 nit

5 tarda

5 tarda

5 tarda

6 tarda 

Pavelló

Pavelló

Pavelló

Pavelló

Pavelló

Pavelló

Santuari

Pla del Santuari

Pla del Santuari

Plaça Catalunya

Les Set Fonts

Vilalleons 

Pavelló

Saló Catalunya

Lluïsos de Taradell

Jovenívola de Sabadell

Ciutat de Girona

Ciutat de Girona

Lluïsos de Taradell

Sabadell

Coral Cants i Rialles

Baix Llobregat

Baix Llobregat

La Flama de Farners

Rosaleda

Jovenívola d'Agramunt

Ciutat de Girona

La Flama de Farners

Calendari sardanista per la temporada 2016

Concert de Nadal
El  proper 13 de desembre  a
les 6 de la tarda, l'Agrupaciò
Sardanista torna a organitzar el
tradicional Concert de Nadal
que cada any omple el Saló
Catalunya i que arriba a la seva
XXIII edició.

La bona acústica del Saló i
el seu aforament fan d'aquest
espai el marc idoni per aquest
esdeveniment que enguany
tornará a comptar amb la pre-
sència de la Cobla La Flama de
Farners, dirigida per Jordi
Molina, amb una primera part
on s’interpretaran sardanes
triades especialment per
aquest concert i una segona
part amb música tradicional
catalana amb la participacio de
la cantant Eva Trullàs que
durant 8 anys va ser cantant de
l’orquestra Montgrins i també
ha participat en dos especta-
cles de Dagoll Dagom.

Durant el concert es farà la
tradicional rifa d'una panera de
Nadal i d'un pernil entre els
socis encertants dels mots
encreuats que han rebut a
casa seva.

Com és habitual els socis
de l'Agrupació tindran l'entra-
da gratuïta.

Agrupació Sardanista
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

HORARI:
Dilluns de 16.30 a 20.00 

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

Dissabte 10.00 a 13.00 i de 16.30 a 20.00

Carrer de l’Albereda núm 8

LLAMINADURES
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Aquest títol amaga dues incògnites: el proper
projecte que tirarà endavant l’associació i l’a-
graïment a una persona i a una empresa que
ens han ajudat a construir la nostra associació.
Anem a pams:

El torn fa referència al proper projecte que
portarem a terme a Jali que consisteix en la
construcció d’un torn per la fabricació de cerà-
mica. Durant el mes de febrer es preveu que un
grup de Vilatortins puguin acompanyar a en
Climent Villegas per instal·lar el torn, que
podeu veure a la foto adjunta, i realitzar unes
primeres classes sobre la seva utilització a les
dones de Jali. El projecte té l’objectiu de formar
les dones en l’elaboració d’utensilis de ceràmi-
ca, rebrà la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Julià i es presentarà durant la VIII fira del
Tupí.     

Per altra banda és torn d’agraïments. La
nostra associació ha crescut emparada per la
Crossandra i per la seva mestressa, la Carme
que durant el mes de novembre passat va tras-
passar l’empresa. La Carme ens ha servit d’e-
xemple de com ser davant de les persones: la
seva mirada neta i oberta sense rastre de pre-
judicis ni males intencions. L’estima per la gent,
sigui d’on sigui i vingui d’on vingui. L’interès per
la cultura d’aquí i d’arreu. Els quilos de genero-
sitat immensa que ens ha omplert de xocolata
i de dolçor. Els tocs de confiança plens de lli-
bertat sense imposar ni controls ni restriccions.
La feina desinteressada sense demanar res a
canvi, només pel gust de fer-la. I la convicció
que tot el que fa és perquè els altres seran més
feliços... La seva manera de ser ens ha fet de
mirall de com volem ser com a associació.

Abaraka Bake Carme.

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

El torn d’agraïments 
Casal d’avis 
Font Noguera

Club de lectura
Aquesta nova temporada hem engegat les tro-
bades amb la col·laboració de l'Anton Carrera.
Ens va fer l'anàlisi dels llibres «Les veus del
Pamano» de Jaume Cabré, llibre molt com-
plex i difícil d'analitzar per qui no hi està acos-
tumat, i «La terapeuta» de Gaspar Hernàndez.
Aquest últim formava part de l'activitat que es
porta a terme anualment amb tots els clubs de
lectura de la comarca, coincidint amb el dia
internacional de les malalties mentals, en
aquest cas es tractava de l'ansietat i el perfec-
cionisme. Aquest any la trobada conjunta per
comentar el llibre la vam fer a la biblioteca de
Taradell i hi van participar l'autor del llibre, el
psicòleg Josep Manel Santos i un gran nom-
bre de clubs de lectura d'arreu de la comarca. 

La participació de l'Anton Carrera ens ha
fet veure una altre dimensió a l'hora d'analitzar
la lectura d'un llibre, ens ha enriquit i ha estat
un plaer sentir els seus comentaris i anècdo-
tes. Esperem que més endavant, puguem
comptar amb ell novament.

Taller d’informàtica
En Toni Bosch, ha engegat de nou el taller per
ajudar aquells socis que volen dominar una
mica més l'ordinador i que els falta el consell
d'algú que hi entengui. Compta amb nous
participants; farà deu sessions i s'acabarà el
mes de Desembre.
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ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES
SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT

DE PROJECTES i PROTOTIPUS 
ACABATS EN PINTURA EPOXI

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

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

www: info@savvilaro.com

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

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

VIC (Osona)

BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

RESTAURANT de PUIGLAGULLA

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

Tel. 93 812 27 01
Mòbil 699 07 9108
info@instalad.com
Polígon la Quintana

Carrer de la Indústria, 18
08504 Sant Julià de Vilatorta
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Àmbit musical
El nostre director David Rodríguez per
motius particulars ha pres la decisió  de
renunciar al seu càrrec dins de la Coral.

Agraïm els anys que ens ha dedicat
com a director, tant a nivell  personal com
musical. Els que no sabíem gens de
música n’hem après una mica, gràcies al
seu esforç i la paciència que ha tingut
amb tots nosaltres. De nou, gràcies
David.

No ha estat fàcil trobar una persona
que pugui portar la direcció musical de la
Coral, amb les poques possibilitats eco-
nòmiques de què disposem, i amb la
qualitat musical que requereix una coral
amb més de 20 anys d’història.

Amb aquest  número fem la presenta-
ció  de la nova directora,  que s’ha fet càr-
rec de la Coral a partir del mes de setem-
bre. Laura Sureda i Moreno començà els
seus estudis musicals als nou anys a
l’Escola de Música de Vic, en les especia-
litats de piano i cant. Va cantar al Cor
Cabirol de Vic on després va passar a ser
la Directora dels grups de petits i mitjans.

Actualment és mestra de primària i
música, canta a una coral de noies de
Manlleu anomenada Nàiades, i dirigeix la
nostra coral.   

Ens ha mostrat l’entusiasme i la seva
passió per la musica coral, ja que ha de
fer un  esforç  de temps i desplaçament
important per dirigir-nos, perquè única-
ment  li cobrim les despeses de trans-
port.

Tot el grup de cantaires ha quedat
enamorat de la manera d’impartir els seus
coneixements i de la seva veu meravello-
sa. 

Esperem que aquesta nova etapa que
hem iniciat sigui una de les millors de tots
els temps.

Com de costum, les nostres  actua-
cions durant l’any són moltes, com cara-
melles, misses de Pasqua, a la Parròquia
i a Puig-l’agulla, fira d’Entitats, la
Puríssima, i concert de Nadal, per tot això
el nostre repertori és molt divers, i la nova
directora ens prepara noves cançons per
no repetir-nos.

Coral Cants i Rialles

La Coral Cants i Rialles 

us desitgem un bon Nadal 

i un millor 2016 amb salut 

i, com ja deien fa dos anys: 

el dret a decidir el nostre futur.    

Àmbit social
Hem reestructura’t la junta per motius de baixes per
salut, etc., de tal manera que la junta actual està
composta per Emili Salgado com a president, en
Josep Molist com a sots president, M. Carme
Gilabert com a secretària, Carme Navarro com a tre-
sorera i, Mecè Casanovas com a vocal. També agra-
ïm als membres de la junta anterior la bona feina feta
durant el temps que han dedicat a la coral.

Nadal
Us recordem  que per tercer any consecutiu dispo-
sem de Loteria de Nadal. Aquest any sí serà la nos-
tra.

Hola amics, tornem a referir-vos les nove-
tats que s’han produït, des de l’últim
número de la Revista.

Terra de Tupinots

EXPOSICIÓ TAULES DE NADAL
Dies 19 i 20 de desembre

Saló Catalunya
TALLER DE MANUALITATS

I ORNAMENTS NADALENCS
Dissabte 19, al Saló Catalunya
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Criança i elaboració pròpia
– porc, vedella, xai, cabrit, pollastre, conill…

– embotits, curats i cuits de tot tipus

– preparats càrnics a punt de coure

– plats preparats

– congelats…

PORC NATURAL!
Engreixat a la nostra granja amb

pinso natural i sense antibiòtic

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

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

PINTOR
Aplicació de tot tipus

de productes decoratius

visiteu
www.solapintors.com

659 13 43 29
93 888 71 35

Avinguda Sant Jordi, 19
Tel. 93 888 76 27

SANT JULIÀ DE VILATORTA

FRANKFURT
SANT JULIÀ
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Al setembre vàrem començar
una nova temporada plena de
canvis, de compromisos i d’il-
lusió. 

Per anar escalfant, tots els
equips van participar al 31è
Torneig BBVA de bàsquet que
va ser el preludi de l’inici dels
entrenaments.

Les competicions van
començar l’última setmana de
setembre i fins arribar a les fes-
tes de Nadal hem fet una bona
part del camí i hem anat encar-
rilant la temporada per anar
assolint els objectius previstos. 
Entre partits i partits, el 18 d’oc-
tubre es va fer la presentació
dels equips de la nova tempora-
da. Va ser un matí emotiu i dis-
tret on les patinadores del Club
patinatge artístic de Sant Julià
ens van fer una petita exhibició.
Tots els jugadors i les jugadores
del C.E. Vilatorta es van anar
incorporant a la pista entre els
ànims dels companys i els
aplaudiments de la grada fins a
formar una pinya, per la foto.   

Aprofitem per donar les grà-
cies a les botigues de Sant Julià
que han col·laborat amb nosal-
tres oferint-nos una mostra dels
seus productes per fer la pane-
ra que vàrem sortejar.     

Vàrem finalitzar el matí amb el
partit de categoria Júnior mas-

culí entre els equips CE Vilatorta
- UB Sant Adrià 4 amb el resultat
de 56-37 a favor nostre.

El dia 29 d’octubre es va
celebrar l’Assemblea General
amb la participació del 45%
dels socis, on es van aprovar
tots els punts de l’ordre del dia.
Aquesta assemblea ha estat el
punt de tancament d’una etapa
i el començament d’una altra:
amb una remodelada junta i uns
col·laboradors externs amb
moltes ganes de treballar, amb
les modificacions dels Estatuts
del Club i l’adaptació al Decret
55/2012, de 29 de maig que fa
referència als Estatuts d’entitats
esportives de Catalunya. 

Amb la finalitat de donar a
conèixer, als nous socis, tots els
temes aprovats en aquesta
assemblea i resoldre dubtes, es

va convocar una nova assem-
blea informativa el 20 de no-
vembre.

Si tot segueix el seu curs i
abans que ens tornem a retro-
bar en la revista de Pasqua,
tenim previst engegar al gener
un programa de tecnificació per
tots els jugadors i les jugadores
que vulguin millorar algun
aspecte del seu joc o apren-
dre’n de nous, una o dues
Trobades d’Escoles de Bàsquet
i per Setmana Santa un Campus
de Bàsquet.

Si passeu pel Pavelló troba-
reu la llumineta del bàsquet, ani-
meu-vos i feu-vos vostre el
número que més us agradi i per
2€ podeu emportar-vos un per-
nil cap a casa.

Amb els nostres millors
desitjos, bones festes!
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Fem una mica de repàs del
que s’ha fet des de la publica-
ció del Vilatorta del juliol.

Dintre de les activitats que
es fan durant la festa major, el
club va preparar una sortida en
BTT per a tothom, petits i
grans, sortint des del parc de
les Set Fonts i voltant pel
camins l’aeròdrom. Creiem que
tothom s’ho va passar bé i amb
l’emoció afegida de les quatre
gotes de pluja. A l’arribada,
beguda, fruita, fruits secs, etc.
La participació va arribar a la
cinquantena de ciclistes.

Durant aquest estiu s’han
fet diverses sortides amb la
participació d’un bon nombre
de ciclistes del club i altres
que s’hi han afegit. El 8 d’a-
gost al coll de la Creueta sor-
tint de Campdevànol i tornant
per la Collada, 17 ciclistes, 75
km. El 13 d’octubre pujada a
Vallter 2000 sortint de Sant
Joan de les Abadesses, 32
ciclistes, 74 km. El 12 d’octu-

bre pujada al santuari de la
Mare de Déu del Mont, 19
ciclistes. El 18 d’octubre volta
al Montseny (La Heidi), 16
ciclistes i un amb cotxe d’as-
sistència, 92 km. Per la tem-
porada que ve ja en tenim
algunes de pensades.

El dia 2 d'octubre de 2015
va tenir lloc l'assemblea anual
de socis del club. Es va abor-
dar la renovació de la junta
que ja portava 4 anys exer-
cint. La convocatòria va tenir
una bona resposta i van
assistir-hi 18 socis. Durant
l’assemblea es va proposar a
en Xevi Serra per ocupar la
presidència i a la Carme Gar-
cía la vicepresidència, càr-
recs que van acceptar tots
dos. Pels de secretari i treso-
rer continuen en Pere Uya i en
Toni Bosch. La majoria d’as-
sistents van acceptar també
el càrrec de vocals.

El 22 de novembre s’ha fet
la sortida social del club que

marca el final de la temporada
ciclista, no per deixar la bici-
cleta però sí amb menys acti-
vitat a causa de la climatolo-
gia. Com en anys anteriors,
s’ha sortit de Sant Julià i ens
hem dividit en dos grups, els
de muntanya i els de carrete-
ra. Ens hem trobat tots a
Vilanova de Sau on teníem
preparat l’esmorzar al Ferrer
de Tall. Després d’una estona
junts compartint taula i una
bona xerrera, hem tornat a
agafar la bicicleta i cap a Sant
Julià. En total ens hem reunit
47 ciclistes.

Llicències de la temporada
2016. A partir de mig desem-
bre ja es poden demanar les
llicències a la web del club.
Recordem que la llicència ser-
veix per participar en curses i
té una assegurança d’acci-
dents i de responsabilitat civil.
Podeu consultar tota la infor-
mació i l’actualitat del club a la
web www.cccalma.cat

El Set Fonts-Biguetes va tornar a emportar-se el trofeu
de les 24 Hores de Futbol Sala de Sant Julià que es van
celebrar l’1 i 2 d’agost passats, revalidant el títol que ja
havien aconseguit l’any 2013. La final es va decidir en la
tanda de penals, en un partit molt igualat contra el
Tenerife ja que es va acabar amb empat a 2. El resultat
definitiu va ser de 5 a 3. Pel que fa a les distincions indi-
viduals, Jordi Pujol, del Cases Barates, va ser escollit
com a  millor porter de la 32a edició de les 24 Hores i
Jordi Bonillo, del Tenerife, es va endur el trofeu al millor
jugador. El “fair Play” va ser pel Bar Núria-Farmàcia
Comas, el conjunt local amb més animadors.

El Set Fonts-Biguetes va guanyar 
les 24 Hores de Futbol Sala

Club Ciclista Calma
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del Grup A al Ral·li 2000 Viratges de Manresa

El 21 de novembre passat Jordi
Tió amb el copilot Xavier Tort
van aconseguir el 13è lloc de la
general de la 55a edició del
Ral·li 2000 Viratges de Man-
resa. La darrera prova del
Campionat de Catalunya de
Ral·lis d'asfalt es va caracterit-
zar per la seva duresa i va dei-
xar molts cotxes fora de joc a
partir de la tarda. El darrer tram
es va disputar passades les 11
del vespre i va fer enfilar al pilot
de Sant Julià fins al Primer lloc
de la classe 7 del grup A.

Per altra banda, en Jordi,
acompanyat en aquesta oca-
sió per Eloi Alsina de copilot,
van aconseguir la 17a posició
de la general i ser tercers en la
classificació de pilots d’Escu-
deria Osona, durant en la seva
participació al Ral·li Osona, el
dia 4 de  juliol.  El de Sant Julià
va fer un Ral·li de menys a
més. Després dels primers
passos a la Vola,  la Trona i els
Gats, Tió i Alsina ocupaven la
25a posició de la general (80
inscrits). Al migdia, en el des-

cans per dinar ja s’enfilaven
fins la 22a plaça. A la tarda,
que es disputaven els trams
de la Roca i Sant Julià, Tió va
retallar posicions fins acabar
el Ral·li a la 17a posició. A
més, va pujar al podi del Cir-
cuit d’Osona, després del
tram espectacle, per ser el ter-
cer pilot millor classificat de
l’Escuderia Osona. Tió i Alsina
ja van participar amb el Re-
nault Clio RS Sport 2.0 en el
Ral·li Sant Julià del mes de
febrer passat.

Rut Casas continua ampliant el seu palmarès esportiu,
aconseguint l’or en la categoria femenina Sub 16 del
Campionat d’Espanya d’Escalada de Dificultat
Juvenil, que es va celebrar al Rocòdrom de la
Foixarda de Barcelona els dies 10 i 11 d’octubre pas-
sat.  

Rut Casas  (14 anys) va aconseguir el campionat
després d'una classificatòria on 6 de les 23 partici-
pants van completar la via i d'una final molt ajustada
on la guanyadora es va decidir per temps ja que a la
via de la final tant la Rut com la 2a classificada van
arribar a la mateixa presa. 

Els escaladors del Centre de Tecnificació
d’Escalada Esportiva de Catalunya (CTEEC) de la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC) s’han proclamat campions per federacions,
per davant de la basca i la madrilenya, acumulant una
major part d’escaladors competint i també un major
nombre de punts. 16 joves promeses catalanes han
representat la FEEC, acumulant 889 punts.

La vilatortina Rut Casas es proclama campiona
d’Espanya d’Escalada de Dificultat Juvenil



69

Un any més el Club de
Patinatge Artístic de Sant
Julià de Vilatorta ha obert les
portes durant el mes de
setembre per convidar a tots
els nens i les nenes que vol-
guessin venir a provar el pati-
natge al nostre poble. 

La cinquena temporada
(2015-2016) va començar el
dia 18 de setembre al pavelló
municipal. Aquest curs i
podent accedir a un dia més a
entrenaments al pavelló,  hi
haurà 4 grups de patina-
dors/es (iniciació, petites, mit-
janes i grans) a les mans de
l’entrenadora Judit Batriu, i
amb la col·laboració de la
Gemma Font i la Mireia
Garcia que continuen la seva
tasca des d’anys anteriors.
El nostre Club en els darrers
anys ha tingut un notable
creixement i actualment com-
pta amb quaranta patina-
dors/es. Es realitzen les
modalitats: Individual i Xou

Individual: Disciplina es-
portiva sobre patins on els
esportistes competeixen,
combinant elements tècnics
amb elements artístics.

Xou: El patinatge de
grups-xou és una modalitat
de patinatge artístic sobre
rodes que es practica en grup
i té com a caràcter diferencia-
dor la vessant d’espectacle.
Es tracta d’una coreografia
que representa un tema o una
història, i que amb l’ajuda
d’altres disciplines com el
teatre o la dansa, ha d’acon-
seguir transmetre aquesta
idea. 

Pel fet de poder disposar
de tres dies setmanals de
pavelló hem pogut repartir
molt millor les disciplines i les
patinadores per nivell, a més
a més de poder oferir dos
dies setmanals a totes les
patinadores. 

Aquest any, tenim la inten-

Club de Patinatge Artístic
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ció de portar a competició de
xou el grup de les més grans
(Nivell: Xou Secundària) i de
les mitjanes (Nivell: Xou
Primària). Pel que fa al grup
de les petites, ens iniciarem
més de ple en les competi-
cions d’individual i en les
exhibicions dels diversos
Festivals de Patinatge que
s’organitzen a la comarca. Pel
que fa el grup d’iniciació, que
el formen els patinadors/es
més petits del club, se’ls ofe-
reix la modalitat d’individual
(nivell base) adaptada a la
seva edat, i per tant combi-
nant l’aprenentatge base,
amb jocs. 

El passat 12 de juliol, dins
els actes de la Festa Major de
Sant Julià, es va dur a terme
el Quart Festival de Patinatge
amb un alt èxit de participa-
ció. Volem tornar a agrair a
l’Ajuntament el seu suport i la
seva ajuda. 

Un any més el nostre club va
participar a la Fira d’entitats
de Sant Julià de Vilatorta que
va tenir lloc el dia  27 de
setembre  al nostre poble, jun-
tament amb altres entitats que
volen fer conèixer i difondre
les seves activitats.

Finalment, comentar-vos
que ens podeu trobar cada
dimarts (17:15h - 19h), dijous
(17:15h - 19h) i divendres
(17:15h - 19h) al pavelló, i que
tots els que estigueu interes-
sats a provar-ho, us animem a
què vingueu. També ens
podeu trobar al nostre blog,
on hi ha tota la informació
relacionada amb els esdeve-
niments i activitats del club:
http://cpasantjuliadevilator-
ta.webnode.cat/sobre-nosal-
tres/
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El 8 de novembre passat es va fer la presenta-
ció oficial dels equips del CF Sant Julià de la
temporada 2015/2016. A partir de dos quarts
de deu del matí, jugadors, entrenadors, pares,
mares i aficionats es van començar a reunir al
Camp de Futbol Municipal per gaudir d’una
xocolatada que havia de ser el preludi del plat
fort de la dia. 

A partir de dos quarts d’onze, pertinent-
ment uniformats amb els colors del club, els
12 equips, des de l’escola de futbol fins els
equips sènior, van anar sortint al mig del camp
on se’ls va fer una fotografia mentre es repas-
sava el nom dels seus components per mega-
fonia. 

Tan bon punt tots van haver sortit al centre
del terreny de joc, va tenir lloc l’acte més emo-
tiu de la jornada. El Club va voler tenir un
record per en Daniel Fernández qui, durant una
pila d’anys, va ser l’encarregat del bar i les ins-
tal·lacions. Amb els seus familiars reunits
sobre la gespa, la Núria Güell i en Pep Serdà
varen interpretar les peces Amazing Grace i
Viva la Vida i, tot seguit, el president del Club
va fer entrega d’un ram de roses als seus fills.

Com ja va sent habitual, abans d’acabar
l’acte, tots els equips junts es varen fer una
multitudinària fotografia que reflecteix com de
viu n’està el futbol al nostre poble.

Enguany, com a novetat, el club va sortejar
entre els assistents tres entrades per assistir al
partit de futbol entre el FC Barcelona i la Reial
Societat, així com també dues pilotes de futbol
oficials.

Esperem que aquesta sigui una temporada
plena d’èxits per als nostres equips a nivell
col·lectiu i que, encara més important, serveixi
perquè els nostres jugadors s’adonin de com són
d’importants valors com el treball en equip, l’a-
mistat, el respecte i l’esforç ja no només en el
context de l’esport sinó també a la vida.

Club de Futbol Sant Julià

4a. Catalana

Tots els jugadors del CF Sant Julià

Femení

Juvenil
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El Club de Futbol Sant Julià 
us desitja bones i esportives Festes

Infantil Prebenjamí i Escola de futbol del CF Sant Julià

Cadet Familiars d’en Dani Fernández

Aleví

Benjamí

Actuació de Núria Güell i Pep Serdà



Especialitats:
ENTREPANS - TAPES VARIADES
PLATS COMBINATS - CASSOLA

Bar Catalunya
-Can Cuca- 

Bones Festes 
i millor 2016

Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta

Joan Morera Vilamala

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

FUSTERIA
MORERA

A u s a
gel s.l.

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

Aliments congelats
Distribuïdors de: - Gelats

- Congelats
- Postres
- Marisc viu

Can Fil
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Repartiment a domicili
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La Llar d’Infants Patuleia
enceta el curs un cop més.
Aquest any comptem amb
totes les línies: una classe de
P0, dues classes de P1 i dues
de P2.

Com tots sabeu els primers
dies els dediquem a l’adapta-
ció... durant la qual, nens i
pares s’hauran d’adaptar a
una nova situació que, gene-
ralment, implicarà canvis en
l’organització quotidiana de la
família. És un moment per
aprendre a sentir l’escola casa
nostra, per trobar-nos còmo-
des, per sentir-nos acollits,
estimats, segurs. 

Un dels temes que aquest
curs ens hem plantejat de tre-
ballar és la participació de les
famílies amb l’objectiu senzill i
modest de facilitar espais de
trobada i d’apropament vers
la realitat de l’escola. Que
puguin conèixer de més a
prop com es treballa, que hi
hagi espais on es faciliti la
relació entre les famílies, que
puguin sentir l’escola més
oberta, que sentin l’escola
més pròpia…

Des de sempre ens ha in-
teressat treballar amb les
famílies, ja que aquestes són
l’entorn on l’infant es forma
com a persona, així com
també a l’escola, i és per
aquest motiu que entre nos-
altres i ella (Escola i família)
ha d’existir una bona entesa
des de bon començament.
En el nostre projecte educatiu
hi trobem, les reunions ini-
cials, les de família, les de
grup, les entrevistes, els
informes, la relació diària a
través de diversos mitjans
(cartellera, correu electrònic i
facebook) les festes tradicio-
nals conjuntes, etc.

Llar d’infants 
Patuleia

Els pares, les mares, els
avis i les àvies, els germans i
les germanes sou part inte-
grant de la comunitat educati-
va, per això voldríem destacar
la importància de la vostra
participació en la dinàmica
quotidiana del centre, com
també demanem la vostra
col·laboració tot venint a cele-
brar amb nosaltres les festes
tradicionals organitzades per
l’escola (Castanyada, Carnes-

toltes, Sant Jordi, la Revet-
lla,...), a ensenyar el vostre
ofici, explicar contes, fer tite-
lles, tocar instruments, cantar
cançons, ensenyar-nos dife-
rents habilitats, organitzar-nos
tallers... Esperem la vostra
col·laboració!

Per acabar, només ens
resta donar-vos la benvinguda
a tots petits i grans i desitjar-
vos un Bon Nadal i feliç Any
Nou.
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Som monuments històrics
Enguany a l’escola Bellpuig tre-
ballem els monuments histò-
rics.

Per donar la benvinguda al
nou curs escolar, va venir la
regidora d’ensenyament, Cristi-
na Suñen, i ens va fer una intro-
ducció molt amena als monu-
ments. El caramellaire de Sant
Julià va ser el que portava el fil
conductor per explicar-nos que
els monuments són una obra
arquitectònica, escultòrica o de
gravat, feta per a recordar una
persona o una cosa important.
Un monument també pot ser
un edifici o obra pública d'un
gran valor artístic o històric. Ens
va mostrar amb un PowerPoint
imatges de diversos monu-
ments de Sant Julià; com el
Bordó dels Goigs, l’escultura
dissenyada per Pere Morral i
que va esculpir Joaquim Men-
ció recordant a la figura de
Jacint Verdaguer, el monument
al Pare Manuel Cazador, el cas-
tell de Bellpuig i el Casal Núria. 
A partir d’aquí, la tasca dels
alumnes a l’aula va ser la d’es-
collir el nom de la classe partint
dels seus  interessos. Aquest
els representarà durant aquest
curs i en faran el projecte.  Així
doncs, després de les vota-
cions pertinents, els noms de
les clases són els següents: P3:
Les Estàtues. P4: La Sagrada
Família. P5: El Pont de la Torre
de Londres 1r: El Big Ben; 2n:
Taj Mahal 3r: La Torre Eiffel. 4t:
El Machu Picchu. 5è: L’Estàtua
de la Llibertat; 6è: Les Pirà-
mides d’Egipte

FOTOS (de dalt a baix)

- Inici de curs a l’escola.

- Moment de la xerrada de
la regidora d’ensenyament
Cristina Suñen.

- Els alumnes de 1r busquen    
Londres a la bola del món.

- Els alumnes de P5 construeixen
el Pont de Londres.

Escola Bellpuig



Durant els mesos d’octubre i novem-
bre es va programar la II Escola de
Pares a Sant Julià de Vilatorta. En
aquesta edició, l’Ajuntament amb el
suport de les Associacions de Mares
i Pares d’Alumnes del municipi, va
organitzar cinc tallers de temàtiques
diverses d’interès per pares i mares,
agents socioeducatius, i a tothom que estigués interessat a
formar part d’aquesta proposta educativa.

Alguns dels tallers es varen plantejar perquè pares, mares
i fills poguessin gaudir conjuntament dels tallers, com ho
van ser “La màgia dels contes II” i el “Taller de cançons”.
Aquesta combinació va tenir molt bona acollida, i de cara a
noves edicions, es mantindrà aquest format durant els
matins de dissabte.

Pel que fa als altres tallers, es va oferir “Gestió de l’estrès
i l’autocura”, que va tenir bona participació, i “La màgia dels
contes I” i “Primers auxilis”.

En general, els tallers van tenir una bona participació i
donem les gràcies a tots les persones que hi varen assistir.
Des de l'Ajuntament i la regidoria d'educació, es vol seguir
apostant per oferir formació a tots els veïns i veïnes del
municipi.

les forces perdudes.
Com l’any passat, l’AMPA

del Bellpuig junt amb l’AMPA
de la Patuleia estem ja enlles-
tint la nostra col·laboració amb
la jornada de La Marató de
TV3, enguany destinada a la
diabetis i a l’obesitat. Inten-
tarem fer una gran jornada car-
regada de tallers, jocs i espec-
tacles per poder aportar el
nostre granet de sorra en
aquesta causa.

Deixem enrere un curs amb una
bona colla d’activitats fetes. I
molt contents!

El mes de juny està sempre
carregat d’il·lusions: l’arribada
de l’estiu, fi de curs, vacances...
Quan s’acaba el curs, l’equip
de mestres de l’escola treballa
de valent amb tots els alumnes
per regalar-nos un magnífic fi
de curs amb un bon espectacle
musical, on la temàtica princi-
pal és el tema mes important
de l’escola. Els alumnes de 6è
en són els principals protago-
nistes, ja que se’ns han fet
grans i el proper curs ja no
estaran a la nostra escola.

En els darrers anys, l’AMPA
acaba aquesta festa amb una
exitosa botifarrada. Botifarra,
beguda i postres per un mòdic
preu, van fer de nou un molt
bon fi de curs. La música i el
bon temps ens van permetre
gaudir de la festa fins vespre
enllà.

Acabem, doncs, un curs,
però en comencem un altre.
Noves incorporacions a la junta
de l’AMPA que intentaran aca-
bar tasques que han quedat
pendents i aportaran, de segur,
un munt de noves propostes
per la nostra escola.

Iniciat ja el nou curs, hem
posat en marxa, novament, un
grapat d’activitats extraesco-
lars per als nens de l’escola.
Mantenim activitats que ja
tenien èxit, incorporem canvis i
novetats: anglès, robòtica,
manualitats amb Pac d’Art... i
zumba per nens! Un èxit!

Continuem millorant l’espai
de lleure dels nostres fills. El
projecte pati, iniciat el curs pas-
sat, va adquirint noves sec-
cions. Des del passat més
d’octubre hem instal·lat una
zona rocòdrom. Amb un bon
grapat de preses multicolors,
els nanos poden fer petit cir-
cuit d’escalada. Això sí, a petita
alçada per assegurar no pren-
dre mal.

Aquesta tardor torna a venir
farcida d’activitats. De segur que
ben aviat podreu tenir a les vos-
tres mans els calendaris de l’es-
cola Bellpuig, amb tots els nens i
les nenes com a principals prota-
gonistes. Una nova edició de la
nostra, ja tradicional, festa de la
tardor. Amb una bona caminade-
ta pels entorns més propers del
nostre poble. Jocs de pistes,
diversió i un bon fi de festa amb
un bon piscolabis per recuperar

AMPA Bellpuig
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Cicle de xerrades 
de l’Escola de Pares
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La UNESCO és l’organització
de les Nacions Unides per a
l’educació, la ciència i la cultu-
ra. Té la seva seu central a
París i delegacions estatals i
de caràcter més local arreu
del món. Pel que fa a
Catalunya, la seva xarxa civil
abasta càtedres universitàries,
biblioteques, clubs i escoles.
És en aquest darrer àmbit on
el Col·legi El Roser, des del
2005, hi és englobat junta-
ment amb unes 60 escoles
més.

Fa un any iniciàvem un pro-
jecte nou dins el Programa “El
Patrimoni en mans dels
joves”, un dels tres grans
eixos d’actuació dins la xarxa
d’escoles associades a
UNESCO (XEAUC) de tot l’es-
tat. L’àmbit de treball que
se’ns proposava des de la
coordinació estatal era El
Turisme sostenible. L’indret
del nostre patrimoni local que
vam escollir va ser la fortalesa
ibèrica del Casol de Puigcas-
tellet, dins el municipi de Fol-
gueroles. 

La modalitat emprada va
ser, com ja féiem els darrers
anys,  la de treball cooperatiu
amb un altre col·legi: El
Colexio Vidal Portela, de
Pontevedra, que havia escollit
com a indret el poblat celta
d’O Castro das Croas. De fet,
qui va protagonitzar la major
part del treball va ser un grup
de sis alumnes de 1r d’ESO,
encara que tot el grup-classe
hi va participar al llarg del curs
passat. Per part del centre
gallec van ser alumnes de 5è i
6è d’EP. 

Des d’aquí en català, des
d’allà en gallec, al llarg del
curs es van produir tres envia-

Col·legi El Roser

ments de treballs: en el primer
s’explicaven les característi-
ques dels poblats respectius a
partir d’una visita al lloc; del
recull d’informació escrita i de
les entrevistes que es van fer a
diferents professionals que
havien treballat en la recerca i
elaboració de materials didàc-
tics sobre l’indret, des dels
vessants arqueològic,  didàctic
o del folklore associat. En el
segon es van lliurar materials
de presentació i anàlisi dels
llocs, elaborats pels alumnes
un cop treballada la informació
prèvia. Finalment, l’intercanvi
va ser de narracions en què els
protagonistes eren hipotètics
habitants dels respectius
poblats i d’altres de caràcter
intemporal però amb els
poblats com a escenari.

Aquest treball conjunt va
optar a la 6è edició del premi
Miquel Siguan, organitzat per
la Xarxa d’escoles associades
a UNESCO, i va obtenir el pri-

mer premi en la modalitat de
centres adscrits. Igualment va
ser presentat com a comunica-
ció a la reunió estatal de les
escoles UNESCO celebrada a
principis de juliol a la Línea de
la Concepción (Cádiz), verita-
ble punt de trobada per a les
prop de dues-centes escoles
associades. 

Discurs de presentació
a la festa dels avis
El divendres 9 d’octubre, a la
capella del col·legi, dos-cents
cinquanta àvies i avis dels
nostres alumnes es van reunir
per escoltar les cançons que
els diferents cursos de l’esco-
la els havien preparat en agra-
ïment a la seva tasca diària.
Posteriorment, el Patronat els
va obsequiar amb un berenar
al pati de vidre. Aquest és el
discurs que els van llegir dos
alumnes de 4t d’ESO en
representació de tots:

El nostre projecte dins
la xarxa d’escoles 
associades a UNESCO (I)
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“Bona tarda a tothom,
Fa uns dies des de l'Escola

se'ns va fer l'encàrrec d'elabo-
rar unes breus paraules per
donar-vos la benvinguda en
nom de tots els alumnes. Que
pensessin en nosaltres, ens va
fer molta il·lusió; però, a la vega-
da, va ser un repte i una gran
responsabilitat atès que no
se'ns encomanava qualsevol
cosa! Sinó que se'ns demanava
que ens dirigíssim als nostres
avis i àvies, als avis i a les àvies
dels nostres companys.
El fet d'estar avui, aquí,

davant vostre ens ofereix una
oportunitat única i genial que pel
pes de la rutina del dia a dia
habitualment desaprofitem: dir-
vos que de tot cor us estimem i
explicar-vos els motius.

Creiem que sabeu o intuïu
que us estimem, allò que no
tenim tan clar és que cone-
gueu el perquè. Doncs bé, ara
us en farem cinc cèntims:  us
estimem perquè estima qui és
estimat i d'amor, en rebem
molt, de vosaltres! Us esti-
mem perquè sofriu i us des-
vetllen els nostres mals; us
estimem perquè sempre ens
allargueu la mà per creuar el
carrer i la tenim sempre este-
sa per ajudar-nos a afrontar
qualsevol adversitat; us esti-
mem perquè ens aixequeu
quan caiem i ens cureu amb
delicadesa les nostres ferides;
us estimem perquè escolteu,
sense jutjar, els nostres mal-
decaps i ens aconselleu amb
la humil  saviesa de les vos-

tres dites i refranys; us esti-
mem pels àpats familiars que
ens reuneixen al voltant de la
vostra acollidora taula; us
estimem perquè sempre
teniu a punt petons i abraça-
des – fins i tot quan no ens els
mereixem!-; us estimem de
manera incondicional i sense
reserves, tal i com ens heu
ensenyat! Us estimem, amb
bogeria, per una munió infini-
ta de petites coses que no
omplen un paper, omplen la
nostra vida.
No pretenem allargar-nos

massa perquè sabem que a
qui voleu veure són els vos-
tres néts. Nosaltres ja hem
complert el propòsit que des
d'un bon inici ens proposà-
vem deixar-vos clar, sense
embuts, com d'importants
sou per nosaltres i us volem
agrair tot allò que ens doneu
sense esperar res a canvi
convertint aquesta tarda de
divendres, per mitjà del nos-
tre esforç i entusiasme, en
una festa per a vosaltres.
Desitgem, de debò,  que el
concert que us hem preparat
amb molta il·lusió us agradi i
que gaudiu del berenar amb
què el Patronat de l'Escola us
homenatja.
Gràcies de nou i, tal i com

hem començat, molt bona
tarda!“
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• 04/02/2016.- Festa de l'hivern: Diada de
l'arbre i Dijous Llarder. 
• 06/03/2016.- Cross escolar, amb partici-
pació d’escoles de la comarca.
• 11/03/2016.- Lliurament d’informes i
notes als pares mitjançant entrevistes perso-
nals, corresponents als resultats de la sego-
na avaluació.
• 14/03/2016.- Viatge de fi d’estudis dels
alumnes de 4t d’ESO (fins al dia 18).  
• 18/03/2016.- Sortides culturals del 2n tri-
mestre. Últim dia de classe abans de vacan-
ces de Setmana Santa
- Les dates de les Diades de portes ober-
tes es comunicaran oportunament

• 18/12/2015.-Lliurament d’informes i notes
als pares mitjançant entrevistes personals,
corresponents als resultats de la primera ava-
luació.
• 21/12/2015.- Representació nadalenca al
Pavelló d’esports. Es convida els familiars a
assistir-hi.
• 22/12/2015.- Tradicions nadalenques a
l'Escola, dins l’últim dia de classes abans de
les vacances de Nadal
• 08/01/2016.- Primer dia de classe després
de les vacances de Nadal. Memorial Emili Bofill
• 29/01/2016.- Commemoració del Dia
escolar de la no-violència i la pau (DENIP) i del
Dia internacional de la llengua materna

Calendari escolar de celebracions i activitats. 2015-16. 2n trimestre



es
p
ai
 l
it
er
ar
i

78

El viatgePoema visual
Tenia moltes ganes de repetir aquell viatge que ja
havia fet quan era estudiant i que m’havia servit per fer
el treball de final de carrera. El lloc era un petit poblet
perdut enmig de la selva i vorejat per un riu força gran
on la trentena d’habitants que tenia encara desconei-
xien el que en diem civilització i la seva vida transcor-
ria de manera tranquil·la i sense presses caçant, pes-
cant, recollint la fruita que els arbres els regalaven en
abundància i contemplant aquell meravellós paisatge
que els envoltava. Recordo, mentre preparo l’equipat-
ge, que aquella gent eren salvatges però a mi em
varen rebre de forma amable i vaig ser el seu hoste
durant un parell de mesos, fins i tot m’atreviria a dir
que entre nosaltres hi va nèixer un lligam sobretot amb
qui em va acollir a la seva cabana durant la meva esta-
da i de qui seria incapaç de repetir el seu nom. Volia
tornar-hi malgrat que sabia que el viatge era dur, pri-
mer l’avió per canviar de continent, després dos dies
de cotxe per carreteres infernals i finalment més d’un
dia caminant tot i no saber si em recordarien, però
crec que valia la pena tornar a aquell meravellós lloc.

En baixar de l’avió la calor era brutal per sort l’equi-
patge no va tardar a sortir i vaig poder anar a llogar un
cotxe per començar la ruta per carretera. Es van fer
llargs aquells dos dies de conduir, descansant poc tan
sols per fer un mossec dels queviures que portava i
una curta becaina, després començar a caminar.

Caminant pensava en per què era allà, el perquè de
la fal·lera de tornar-hi, pensava que potser m’hi que-
daria, fart com estic d’una vida rutinària de l’oficina a
casa i de casa a l’oficina.

No em va costar gaire trobar el meu vell amic, em
va sorprendre com havia envellit però també que par-
lava un anglès rudimentari que amb la mica que jo
sabia ens enteníem perfectament, em va portar a la
seva cabana que ja no era de bambú si no que era de
fusta i una mica més gran, que jo recordi. Com que ara
ja ens enteníem li vaig demanar el perquè de tots
aquells canvis, l’entorn desert del poble, no es veia
ningú enlloc.

Amb posat seriós em va començar a explicar que
un dia va arribar un senyor amb un grup de gent que
l’acompanyaven i va muntar un campament al costat
del poble. Ens va demanar què en feiem de tanta frui-
ta com hi havia als arbres i nosaltres li várem dir que
la canviàvem per arròs i altres coses amb pobles
veïns. Jo us arreglaré les cases, us donaré el doble
d’arròs que els vostres veins i el que necessiteu però
em collireu tota la fruita per mi. El tracte no ens va
semblar malament i el senyor aquell complia amb les
seves promeses, però un dia es va acabar la fruita i va
arribar un vaixell pel riu i van començar a tallar els
arbres sense fruita i endur-se la fusta i un vaixell rere
l’altre el bosc va quedar pelat. Ja no caçàvem, no pes-
càvem en un riu brut i els arbres ja no hi eren. Un dia
de bon matí desmuntaren el campament i van marxar.
Això ens ha quedat.

Jordi Campos i CurbíXevi Pona
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Amb un peu empeny els sacs de pèl·lets. L’edat ja
no li permet fer grans esforços. Amb quatre sacs
que porti a l’esquena ja queda sense esma. I és
que, després de tants anys de treball rutinari a la
fàbrica, després de tantes i tantes tertúlies al bar,
després de tants diumenges de dinar familiar, dis-
cutint sempre aferrissadament de qualsevol cosa,
tant de futbol com de política o sobre la millor
època per plantar els calçots, sense arribar mai a
cap acord ni donar el seu braç a tòrcer, l’únic que
li ha quedat és la seva capacitat per empènyer
amb el peu els maleïts sacs de pèl·lets rampa
avall.

........
- Hola Maria. D’on véns a aquestes hores?
- Hola pare. Sóc la Marta. Vinc de la feina, ja ho
saps. Com cada dia. Com et trobes avui? Què has
fet, has anat a fer una passejada, amb aquest
temps tan maco que ha fet avui?
- Com t’ha anat a la fàbrica Maria? Encara hi ha
aquell pallús d’encarregat que no para d’empipar?
- Pare, carinyo, sóc la Marta, la teva filla. Estic al
despatx d’en Pons, te’n recordes?
- Hmmm
Es fa un silenci dolorós a la sala. La Marta va cap
a escalfar el sopar mentre truca a la Lluïsa per
saber com ha passat el dia el seu pare. No pot evi-
tar que se li humitegin els ulls. Un altre dia igual
que l’anterior.

........
- Marta, recordes que la setmana passada em vas
explicar no sé què d’en Manel Puig?
- No hi caic, pare. Què era?
- Si, dona. Em vas dir que marxava sis mesos a fer
de voluntari amb una ONG d’aquestes que estan
a l’Àfrica... Doncs el fill d’en Ramon em deia avui

que marxa aquest estiu a l’Índia per estar amb una
ONG que es cuida de l’educació de nens i de
nenes de poblets allunyats de les escoles.
- Pare, en Manel va marxar fa dos anys.
- Que dius, ara!! No pot ser, si recordo perfecta-
ment que en parlàvem fa molt poc.
- Cada dia tens menys memòria, pare.

........
- Va Marta, espavila, que si no quan arribem a
bosc ja no quedaran bolets!
- Au, pare, no exageris. Que només són les set.
Amb la seva energia habitual, en Pere ja ho tenia
tot preparat des de feia estona i, com sempre, no
s’estava ni un instant quiet, rondinant amunt i avall
pel pis mentre jo m’acabava d’arreglar «Ara, sor-
tint, pares un moment al forn i ja em compraré
quelcom per esmorzar -vaig dir-li jo- així anirem
més ràpid»
Un cop a la carretera vàrem anar fent, xerrant i
escoltant música, a un ritme lleuger com sempre li
agradava conduir al pare. No hi havia gaire trànsit,
encara.
- Cap a on vas, pare? No havíem quedat que anà-
vem a Sant Jaume?
- Vols dir? No me’n recordo. És igual, per aquí
també trobarem bolets.

........
El diagnòstic del Dr. Esquerdo va ser definitiu.
Alzheimer. Em va caure el món a sobre. No podia
ser! El pare no podia tenir Alzheimer! Només s’es-
tava fent gran. Hauria de demanar una segona
opinió, segur que s’havia equivocat. Ja se sap la
fama que té aquest hospital. Hauria de baixar a
Barcelona...

Joan Anton Mencos
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Jeroglífic
Mas vilatortí on es celebra l’Aplec del pa

Sudokus

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6 per
a iniciats

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Pissarra (Pis/sarra-í)

HORITZONTALS: 1.- El Parlament de Catalunya
l’acaba d’aprovar respecte l’Estat espanyol.
Educació Física. 2.- El President Mas està inten-
tant la tercera, en plural. La primera vocal. 3.-
Saludable. Països Baixos. Ocell amb el bec molt
desenvolupat. Adverbi comparatiu. 4.- Una serp.
No s’adapta a la societat. El planeta vermell. 5.-
Document oficial d’un fet. Pel·lícula musical dra-
màtica que ha perdut la mel. Gran divinitat egípcia.
6.- Dansa. Edició. Ha tingut un accident i no s’ha
fet mal. 7.- Llengua britànica. Darrer Conseller en
Cap de Barcelona. Tarragona. 8.- Cenyida. Líquid
greixós. Beguda fermentada del raïm. 9.- Sofre.
Mescla de gasos que formen la nostra atmosfera.
Llis. Cent. 

VERTICALS: 1.- Sisè dia de la setmana, en plural
2.- Nom de la lletra N. Gran confusió. 3.- Seva
sense vocals. Esportista. 4.- Del cens. Ric sense
final. 5.- Capital de Noruega. Metall molt dur de
ferro i carboni. 6.- Sistema operatiu de Windows.
Cobalt. Lligui en castellà. 7.- Claredat. 8.- El feme-
ní de l’Edu. Sud. 9.- Absorbeix. Recent. 10.-
Còlera. Ho fa el gat. 11.- L’oest i l’est, tots junts.
Viure malament. 12.- Santa. Article femení. Sofre.
13.- Est. Riu francès. Cinc romans. 14.- Fabulós.

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa i Desulé

Encreuat



Butlleta de participació del concurs
Vilatorta pam a pam
Resposta:  
……..………...........................…………………………………………………..............................................…

Dades del concursant: 

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

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

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

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

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

Solucions de l’últim concurs del “Què saps...”
dedicat a la cançó “Som vilatortins”?
1. L’autor de la música és Manuel Suñé Cervian
2. L’autor de la lletra és Josep Suñé Bonan 

(fill de Manuel Suñé Cervian)
3. És una sardana. Es va estrenar el 1947
La guanyadora va ser la Montse Valls. Felicitats!

Què és Vilatorta pam a pam?
El Vilatorta pam a pam us persegueix! Us el trobeu a tot
arreu! Ara fins i tot es contagia a través de la revista
Vilatorta!

Vilatorta pam a pam era inicialment una aplicació
multimèdia creada per Joan Carles Rodríguez i Gabriel
Prat, iniciada l'any 1996 gràcies a un ajut de treball de
l'extingit Patronat de Cultura de Sant Julià de Vilatorta i
editada en CD-ROM l'any 1998. La proposta va guanyar
el premi Innova dels Premis de Comunicació que atorgà
la Diputació de Barcelona l'any 1999, com a la millor apli-
cació de les noves tecnologies en la comunicació local.

L'any 2012 Vilatorta pam a pam estrenà un nou for-
mat gràcies a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta: es
convertí en un concurs on es feia participar a tot el poble,
en viu i en directe, a la plaça de Catalunya un vespre de
Festa Major. Des d’aleshores ha tingut continuïtat cada
any.

El dilluns 10 de març de 2014, amb la publicació del
nou lloc web corporatiu de l'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, Vilatorta pam a pam renaixia: les preguntes de
l'aplicació multimèdia original, amb les seves fotografies,
podien ser consultades de nou, en una versió abreujada
del joc original, en la qual s'indica en cada opció de
resposta quants cops ha estat escollida. O sigui, que
pots entrar al web de l’Ajuntament i jugar tantes vegades
com vulguis al Vilatorta pam a pam.
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Comencem doncs amb el primer tema:
Joana Vilar, una dona de Vilalleons, fou penjada per
bruixa a les Davallades de Vic, el 31 de maig de 1619.
Processos d'aquesta mena abunden en aquesta
època a Osona, dirigits a gent pobra i analfabeta per
inculpar-los de les desgràcies col·lectives.

Pregunta:
De què fou acusada Joana Vilar?
1. De fer caure pedra sobre la propietat      

d'Espinzella, a Viladrau.
2. De matar dos infants per extreure ungüents 

dels seus cossos.
3. De provacar golls, fer neulir fruits i matar 

el bestiar de la gent de Vilalleons.

Entre tots els encertants se sortejarà
UN TORTELL DE REIS

per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de
l'Ajuntament fins a les 12 del migdia del dijous dia 31 de
desembre.

Després dels 
concursos 
“D’on és aquesta foto”
i 
“Què saps de...” 
encetem una nova
etapa d’aquest espai
concurs amb el joc 
Vilatorta pam a pam.

Concurs
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VilatortaVilatorta
DISSABTE 9 DE GENER DE 2016
- A les 6 de la tarda, a l’Aula de Cultura: 

Inauguració de l’exposició: 
L’OFICI DE PINYONAIRE
- A les 7 de la tarda,
CONFERÈNCIA SOBRE 

LA FEINA DELS PINYONAIRES
a càrrec d'Antoni Gimeno i Josep Cot

- A 2/4 de 10 de la nit, al Saló Catalunya:
Representació de l’obra

ALLÒ QUE TAL VEGADA S’ESDEVINDRÀ
per Vilatorta teatre

DIUMENGE 10 DE GENER DE 2016

- A les 12 del migdia, a l’església parroquial: 
OFICI SOLEMNE

amb el cant de l’ofici en llatí
del compositor Ramon Victori

- A les 5 de la tarda, al pavelló: 
AUDICIÓ DE SARDANES

amb la Cobla Jovenívola de Sabadell

Horari de l’exposició L’OFICI DE PINYONAIRE: 
dissabte de 5 a 8 de la tarda

diumenge de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda

Celebració de Sant Julià
-Patró de la parròquia-

CICLE DE CINEMA INFANTIL I FAMILIARDiumenges
7, 14, 21 i 28 de febrer

Preu de l’entrada: 4 € per sessió
Abonament per a les quatre sessions: 12 €

Les projeccions començaran a 2/4 de 6 de la tarda
Les pel·licules s’anuciaran oportunament
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Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

EN AQUEST NÚMERO
DESTAQUEM:

En marxa les obres de l’enllaç a l’Eix Transversal

A punt la primera fase de les obres de ca l’Anglada 

Entrevista a Buia Reixach

El testimoni d’un alumne del Pare Manuel Cazador

En Malivern, el bandoler vilatortí

La Mercè Carrera ens ensenya a fer ungüent de la serp

El nou concurs: “Vilatorta pam a pam”

El programa complet dels actes de Nadal, Reis i Sant Julià

I tota la informació de l’Ajuntament


