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ra Aigua regalada, 
aigua estimada

Sumari
L’àvid lector de la revista Vilatorta haurà llegit fins la sacie-

tat que l’actual poble de Sant Julià va néixer a l’entorn de la 
primitiva església, consagrada pel bisbe Idalguer entorn l’any 
910. Però, perquè es va triar aquest lloc per fundar-hi l’esglé-
sia? No ho sabem amb exactitud, però un fenomen orogràfic 
inaudit hi va tenir molt a veure: la Font Noguera, les nostres 
Set Fonts, que rajaven en aquest lloc fa més de mil anys. I 
l’aigua ja era llavors un bé imprescindible per la subsistència, 
per això hom devia decidir establir-se en aquest indret.

Des de temps immemorial el nostre poble ha aprofitat 
l’aigua de les fonts. Al voltant d’aquesta abundosa deu hi 
hem construït autèntiques obres d’enginyeria hidràulica. De 
la generosa surgència en bombem aigua per la nostra xarxa 
d’abastament. I l’aigua dels dolls transcorre alegra cap a les 
hortes del marge gran. Josep Boixeda i Thoar ens explica al 
seu llibre Tupinades de Tupinots que l’any 1958 l’Ajuntament 
adjudicà al constructor del poble Josep Suñé i Bonan, autor 
de la lletra Som Vilatortins, les obres de canalització des de 
les Fonts fins a les hortes. Encara avui comprovar els colzes, 
taps i conduccions que aprofiten un desnivell imperceptible, 
ens fa lloar la feina dels avantpassats. Però el passat mes 
de juny els regants de les hortes i el mateix Ajuntament vam 
poder comprovar que l’anyada actual no és tan abundosa 
d’aigua com sembla. El consistori ens sentim responsables 
d’assegurar el reg de les hortes del marge gran, en ple segle 
XXI creiem que l’ús hortícola de la zona és de gran interès 
social, i per això prenem aquest compromís.

Aigua regalada és la que sempre ha tingut Sant Julià. Un 
bé de Déu que els actuals habitants hem de saber valorar i 
preservar. D’on prové el nostre tresor? Recordo de petit amb 
quin fervor en Ramon Reixach m’explicava les fulles de faig 
que havien aparegut, misterioses, dels dolls de les Set Fonts. 
Un estudi científic que properament presentarem a la pobla-
ció ens explica d’on ve l’aigua de les fonts, i com preser-
var-les.

I tenim més deures: en un any s’extingirà l’arrendament 
de serveis que actualment tenim amb l’empresa SOREA, que 
des de l’any 1982 gestiona la nostra xarxa. Cal un nou con-
tracte marc que busqui l’excel·lència en el servei més bàsic 
dels que presta l’Ajuntament: l’aigua.

Convido a tota la població a fer bon ús del fluid que fa 
que, des de l’Univers, ens poguem anomenar el planeta blau. 
Gaudim-lo com un bé escàs i aprofitem-ne fins l’última gota, 
encara que el tinguem a cor que vols. Tots hi posem mesures 
creatives: enguany hem regenerat l’aigua de la nostra piscina 
gran per no haver-la d’omplir de nou. Que bé, perquè el ca-
lorós estiu ja ha arribat. Amb ell, també la nostra Festa Major. 
Amb una bona remullada gaudim de l’estiu per fugir de la 
rutina. Bon estiu, i bona Festa Major!

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
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L’Ajuntament de Sant Julià 
va aprovar, en el Ple del pas-
sat 30 de maig, el Pla de Mi-
llora Urbana número 5 (PMU-
5) “Cases de Vilalleons”, 
redactat pels serveis tècnics 
municipals. Es tractava de re-
soldre una situació urbanísti-
ca històrica peculiar: des de 
ja fa anys, els terrenys públics 
situats al darrera de les cases 
del carrer de l’Era de Vilalleons 
tenien ús de pati privat.

En el nou Pla d’Ordena-
ció Urbanístic Municipal es 
va preveure que aquests pa-
tis passessin a ser propie-
tat de cada una de les cases 
d’aquest carrer. Per fer-ho, 
s’havia de redactar i apro-
var l’esmentat PMU-5. Amb 
aquest pla, els veïns han ad-
quirit l’aparcament del costat 
de la llar Montagut, propietat 
del Bisbat de Vic però d’ús 
públic, i han assumit una re-

S’executa el PMU-5 “Cases de Vilalleons”

Finalitzen les obres de ca l’Anglada i del nucli històric
Amb el trasllat de la font 

al corredor de can Tomàs de 
plaça, la plaça major ha agafat 
la seva imatge definitiva des-
prés de les obres. L’equipa-
ment de ca l’Anglada també 
està finalitzat, en espera que 
progressivament s’hi traslladin 
els serveis municipals. Del nu-
cli històric, manca la connexió 
de la nova xarxa elèctrica, 
recentment instal·lada, i tam-
bé la de telecomunicacions. 
Cada una està pendent que 
les respectives companyies 
executin l’obra compromesa.

Per tal d’explicar aquests 
temes pendents, i també per 
presentar canvis de mobilitat 
del nucli històric, s’ha convo-
cat al veïnat a una reunió amb 
l’Ajuntament el proper dijous 
14 de juliol a les 8 del vespre 

parcel·lació voluntària en què 
han cedit aquest aparcament 
a l’Ajuntament a canvi de la 
propietat del pati de la seva 
casa. Resta només l’execució 
del projecte d’urbanització del 
Pla, previst en els propers me-
sos.

Després de molts anys, 
cinc des de l’aprovació del 
POUM, el PMU-5 s’ha pogut 

executar. La compraventa 
entre el Bisbat i els veïns ho 
ha fet possible, mitjançant la 
mediació de l’Ajuntament. El 
consistori vol agrair tots els 
veïns afectats, i especialment 
al rector de la parròquia de Vi-
lalleons, mn. Jaume Reixach, 
la bona entesa que ha permès 
que aquesta operació hagi 
arribat a bon port.

a l’Aula de Cultura. La reunió 
és oberta a tots els veïns del 
poble que ho desitgin.

Així mateix, l’Ajuntament, 
amb la coordinació del regi-
dor de cultura Lluís Vilalta i 
l’actuació de Vilatorta Teatre 

i altres voluntaris, ha organit-
zat un espectacle cultural a la 
plaça Major, el dijous de Festa 
Major 21 de juliol, per tal de 
celebrar l’acabament de l’ac-
tuació integral al nucli històric 
de Sant Julià de Vilatorta.
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Si sou de Calldetenes o de Sant Julià de Vi-
latorta, és important que llegiu aquest article. Si 
no en sou, també us pot ser d’utilitat: hi posem 
algunes nocions de dret administratiu i urbanístic 
que, al cap i a la fi, és el dret que regula la gestió 
dels recursos públics.

Per entendre el conflicte de la Font d’en Titus 
cal conèixer tots els antecedents. L’any 1990 la 
Direcció General d’Administració Local (DGAL) de 
la Generalitat de Catalunya impulsà una alteració 
de límits de terme a quatre bandes, entre Taradell, 
Santa Eugènia de Berga, Calldetenes i Sant Ju-
lià de Vilatorta. L’alteració aconseguí el vistiplau 
de tots els pobles afectats, i hi hagué el que en 
podríem dir un pacte d’alcaldes. A cada poble hi 
havia zones adjacents que pertanyien al municipi 
veí i la intenció d’aquest pacte era posar ordre 
als problemes que això podia originar. És així com 
Sant Julià cedia la zona de Rocafarigola i can Pic 
a Taradell. Taradell cedia a Santa Eugènia el nucli 
del Raval. Santa Eugènia cedia el Barri de Darrera 
els Horts a Calldetenes. I Calldetenes cedia els 
camps de la zona de la Font d’en Titus i la Font 
d’en Pep a Sant Julià. 

L’acord semblava clar. Tothom donava i to-
thom rebia. Però alguna cosa es va fer malament. 
L’alteració de tots aquests termes municipals, 
una operació sempre complexa, no es va fer al 
mateix temps. La Generalitat, en lloc de fer un 
únic decret que inclogués l’alteració de termes 
dels quatre municipis a la vegada, va anar fent 
decrets parcials. De mica en mica, va sortir publi-
cada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) la cessió de Sant Julià a Taradell(1). La de 
Taradell a Santa Eugènia. I la de Santa Eugènia(2) 
a Calldetenes(3).

Per entendre en 4 minuts l’afer de la Font d’en Titus

Però, ai las, quan va tocar el torn a la cessió 
que Calldetenes havia de fer de la Font d’en Ti-
tus a Sant Julià, l’Ajuntament de Calldetenes, en 
aquell moment. Ja reclamava a Vic el barri de les 
Quatre estacions. I es va desentendre del pacte 
que hi havia entre els quatre municipis, barre-
jant-hi problemes de límits amb Vic que no tenien 
res a veure amb el pacte inicial(4). Des d’alesho-
res l’Ajuntament de Calldetenes es resistí a cedir 
la Font d’en Titus a Sant Julià de Vilatorta.

En aquell moment, la Font d’en Titus eren 
camps. Res estava urbanitzat. I, sorprenentment, 
tot i saber que la zona estava afectada per l’alte-
ració de límits de terme, fou l’Ajuntament de Ca-
lldetenes qui, de forma unilateral, decidí iniciar la 
urbanització de la Font d’en Titus(5).

Fou així com l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta es veié obligat a plantejar un recurs 
contenciós administratiu contra aquesta urba-
nització, que impulsà l’Ajuntament de Calldete-
nes(6).

Mentrestant, l’any 1995, sortia publicat al 
DOGC el decret 236/1995 en virtut del qual la 
Font d’en Titus passava a formar part de Sant 
Julià de Vilatorta(7). Era l’últim decret que faltava 
perquè quedés completa la cessió de terrenys en-
tre els quatre municipis pactada cinc anys abans.

Calldetenes no tardà en recórrer el decret 
236/1995. I trobà una esquerda legal per fer-ho: 
la Generalitat havia obviat incorporar-hi el reparti-
ment de béns i drets, un error que també tenien la 
resta de decrets d’alteració de límits però, és clar, 
aquests no foren recorreguts. No serà fins l’any 
2000, amb el decret 250/2000, que la Generalitat 
esmenarà aquest error(8). En tot cas, entre l’any 
1995 i l’any 2000 estem parlant de cinc anys d’im-
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(1) «DECRET 304/1993, de 24 de novembre, pel qual s’aprova 
l’alteració parcial dels termes municipals de Taradell i de Sant Julià 
de Vilatorta». Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 1836 
(24 desembre 1993).

(2)  «DECRET 147/1991, de 17 de juny, d’alteració dels límits en-
tre els termes municipals de Santa Eugènia de Berga i Taradell». Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 1471 (24 juliol 1991).

(3)  «DECRET 202/1995, d’11 de juliol, pel qual s’aprova l’altera-
ció parcial dels termes municipals de Calldetenes i de Santa Eugènia 
de Berga». Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 2079 
(24 juliol 1995).

(4) Acord de Ple de l’Ajuntament de Calldetenes de creació de la 
Comissió de la Font d’en Titus i Barri Quatre Estacions. (8 juliol 2011)

(5)  «EDICTE de l’Ajuntament de Calldetenes relatiu a l’adjudica-
ció del contracte de l’obra de Reforma de la urbanització Font d’en 
Titus, 2a i 3a fases». Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 2136 (1 desembre 1995). Però l’encàrrec de la redacció del 
projecte d’urbanització del sector de la Font d’en Titus efectuada 
per l’Ajuntament de Calldetenes a l’empresa Servià Cantó S.A. és 
molt anterior, de data 19.12.1994. Abans la Comissió de Delimita-
ció Territorial del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya ja havia informat favorablement la nova delimitació dels 
termes municipals, amb ple coneixement de l’Ajuntament de Callde-
tenes. Aquest Ajuntament assumia per tant la responsabilitat de tirar 
endavant un projecte d’urbanització que topava frontalment amb el 
procés d’alteració dels termes municipals.

(6) Recurs contenciós administratiu 319/1996 interposat per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC).

 (7) «DECRET 236/1995, d’11 de juliol, pel qual s’aprova l’alte-

pàs, que són l’origen de vint-i-un anys de recla-
macions judicials de l’Ajuntament de Calldetenes 
contra el de Sant Julià i dels quals parlarem més 
endavant.

Però abans arribà una sentència interessant: 
la justícia donava la raó a Sant Julià i considerava 
que Calldetenes no podia fer la urbanització de la 
Font d’en Titus. Llàstima que, quan es féu públi-
ca aquesta sentència favorable a Sant Julià, les 
obres ja estaven molt avançades. Tan avançades 
que l’Ajuntament de Sant Julià, per no perjudicar 
els veïns que es volien establir a la zona, no va 
demanar una execució de sentència, que hagués 
comportat la paralització de les obres(9).

A partir d’aquí Calldetenes inicia tota una ba-
talla legal en què, resumidament, demana que 
Sant Julià assumeixi les despeses d’urbanització 
del sector de la Font d’en Titus. Sembla que la 
urbanització va tenir sobrecostos importants que 
va haver de pagar l’Ajuntament de Calldetenes. 
Mal fet: qui ha d’assumir tot el cost d’una nova 
urbanització són els propietaris dels terrenys, 
que al final n’obtindran els solars. L’Ajuntament 
només hauria hagut de pagar el cost d’urbanitzar 
les parcel·les que, per llei, obtingué gratuïtament. 
Unes parcel·les que, ves per on, l’Ajuntament de 
Calldetenes després es va vendre, amb el corres-
ponent benefici econòmic(10) .

Una altra reclamació que fa Calldetenes a Sant 
Julià són els impostos que la Font d’en Titus va 
generar entre els cinc anys d’impàs de què par-
làvem. Però cal recordar que els impostos es 
cobren a canvi de prestar serveis. I la majoria 

de serveis de la Font d’en Titus, durant aquells 
anys, els va prestar Sant Julià. Per tant, si l’Ajun-
tament de Calldetenes reclama els ingressos que 
va generar la Font d’en Titus durant aquells cinc 
anys, semblaria lògic que també hauria d’assumir 
el cost dels serveis que s’hi van prestar durant 
aquell període.

En fi, podríem explicar altres despropòsits du-
rant vint-i-un anys de batalles judicials, com les 
traves amb què han topat els peritatges judicials. 
O que la política en aquest cas no ha aportat so-
lucions: el denominat informe Bassaganya, un 
informe fet per la DGAL l’any 2010, tampoc no 
conclou res. O que la urbanització de la Font d’en 
Titus no es va fer adequadament i té greus pro-
blemes de clavegueram.

Deixem-ho aquí. Quan es coneixen tots els 
antecedents sobre la Font d’en Titus es comprèn 
perquè l’Ajuntament de Sant Julià, per un sentit 
de responsabilitat en la gestió dels recursos pú-
blics, no pot assumir les pretensions de l’Ajun-
tament de Calldetenes. En podríem parlar molta 
més estona, però hem exhaurit els quatre minuts. 
Ara bé, costa d’entendre com d’un conflicte que 
hauria d’haver estat entre Calldetenes i la Gene-
ralitat de Catalunya, els plats trencats els hagi pa-
gat Sant Julià.

Joan Carles Rodríguez, Alcalde
de Sant Julià de Vilatorta

Article publicat a El 9 Nou,
el 24 de març de 2016.

ració parcial dels termes municipals de Sant Julià de Vilatorta i de 
Calldetenes». Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 2094 
(28 agost 1995).

(8)  «DECRET 250/2000, de 24 de juliol, pel qual s’aprova l’alte-
ració parcial dels termes municipals de Sant Julià de Vilatorta i de 
Calldetenes». Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 3196 
(2 agost 2000).

(9) Per “sentència” ens referim a la interlocutòria dictada per la 
secció 5a de la Sala del contenciós administratiu del TSJC el 20 
d’abril de 1996, que suspèn l’acord de 30 d’octubre de 1995 de 
l’Ajuntament de Calldetenes d’adjudicació de les obres d’urbanit-
zació del sector de la Font d’en Titus. La sentència no arribà fins 
l’any 2000 —sentència número 682/2000 del TSJC—, confirmada 
pel Tribunal Suprem anys després.

 (10) «EDICTE de l’Ajuntament de Calldetenes de modificació 
de l’Edicte de 5 de juny de 1992 relatiu al plec de condicions per a 
l’alienació d’una parcel·la de la urbanització Font d’en Titus (DOGC 
núm. 1614, pàg.4058, de 3.7.1992)». Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 1632 (14 agost 1992).

«EDICTE de l’Ajuntament de Calldetenes relatiu a la subhasta 
d’unes parcel·les situades a la urbanització Font d’en Titus». Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 1766 (5 juliol 1993).

«EDICTE de l’Ajuntament de Calldetenes relatiu a una errada al 
text de l’edicte sobre la venda de dues parcel·les situades a l’àmbit 
de la Font d’en Titus». Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 1780 (6 agost 1993).

«ANUNCI de l’Ajuntament de Calldetenes relatiu al contracte 
d’alienació de la parcel·la núm. 83 de l’àmbit de la Font d’en Ti-
tus». Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 1898 (18 maig 
1994).



6

ca
sa

 d
e 

la
 v

ila

383 participants van fer la 
33a Caminada Popular de les 
Guilleries, el 15 de maig pas-
sat. L’edició d’enguany va te-
nir una baixada important en 
el nombre d’inscrits respecte 
d’altres edicions al coincidir al 
mig d’un cap de setmana de 
tres dies, ja que el dilluns dia 
16 era festa a tot Catalunya.

El recorregut de 16,5 qui-
lòmetres sortia del parc de les 
Set Fonts, va passar pel nucli 
històric i pel carrer de la Mer-
cè en direcció a Puigsec, coll 
Llobera i Sant Llorenç. Deixant 
enrere els murs de l’antic mo-
nestir seguia per coll Pedrís i 
girant cap a la dreta resseguia 
la cinglera de sota per arribar 
a l’Espluga Vella. Entre cor-
riols emboscats passava per 

les Casasses fins arribar a Tor-
rents on es feia l’esmorzar. El 
recorregut continuava cap a la 
Casilla de Romegats i baixava 
fins a la font de la Riera per 
enfilar-se a la Carena passant 
per el Castell fins arribar nova-
ment a les Set Fonts. Al llarg 
del recorregut hi havia repartits 
diversos punts d’avituallament 
amb aigua, iogurts, batuts de 
cacau, galetes i taronges. Tots 
els caminadors van ser obse-
quiats amb la gerra que com-
pletava el joc de la col·lecció 
de ceràmica. 

Com és habitual en les úl-
times edicions es proposava 
un nou concurs entre els ca-
minants. Enguany la pregunta 
era: què és una espluga?. En 
la mateixa butlleta d’inscrip-

33a Caminada Popular de les Guilleries

ció es donaven tres respostes 
i s’havia de marcar la correc-
ta: una balma. Els caminadors 
van poder descobrir la respos-
ta en un plafó situat a l’Esplu-
ga Vella que a més d’informar 
dels sinònims de la paraula 
“espluga” explicava el seu 
significat i s’hi podia llegir una 
petita referència de la història 
d’aquest lloc tan característic 
i enigmàtic, situat sota mateix 
de la cinglera de Sant Llorenç. 
341 caminadors van participar 
en el concurs i  els guanyadors 
del sorteig realitzat entre totes 
les respostes encertades van 
ser Lluís Codinachs, Miquel 
Rodríguez i Roger Vilaseca 
que foren obsequiats amb uns 
pals per caminar, un compta-
passes i un frontal.

El dimecres 25 de maig es va fer un nou curs de 
manipulació d’aliments, en el qual van participar 31 
persones. Aquest curs de dues hores, impartir pel ve-
terinari Ignasi Hosta, va ser gratuït per a totes les per-
sones de Sant Julià i anava adreçat a tots els que per 
raó de la seva activitat laboral tenen un contacte direc-
te amb els aliments durant la seva preparació, fabrica-
ció, transformació, elaboració, envasat, emmagatze-
matge, transport, distribució, venda, subministrament 
i servei. Tots els participants van rebre l’acreditació 
d’assistència corresponent.

Curs de manipulació d’aliments



7

ca
sa

 d
e 

la
 v

ila

La Junta de Govern Local del dia 2 de maig va aprovar ad-
herir-se i impulsar el projecte no puc esperar!. Aquest projecte 
està pensat per facilitar el dia a dia de les persones que ne-
cessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic 
no contagiós. L’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulce-
rosa de Catalunya (ACCU Catalunya) emet les targetes no puc 
esperar! i arriba a acords de col·laboració amb establiments i 
equipaments perquè autoritzin l’ús dels seus lavabos de mane-
ra gratuïta i el més ràpid possible als portadors de les targetes. 
Amb l’adhesió al projecte l’Ajuntament posa a la seva disposició 
els lavabos dels equipaments públics. 

Els establiments, bars, restaurants o d’altres tipus d’activi-
tats s’hi poden adherir directament des de la web: www.nopu-
cesperar.cat. Les targetes són gratuïtes i no són nominals però 
estan numerades per assegurar el control d’expedició. 

Per tal de donar un servei més avantatjós per a la gent gran 
del nostre poble, l’Ajuntament ha decidit reduir el preu del dinar 
a l’Espai Activa’t, que passa de 9 a 7€. Amb aquesta iniciativa 
s’abaixa el preu però no la qualitat del servei tant en vigilància 
com en alimentació. Aquesta rebaixa del preu també s’ha tingut 
en compte perquè el menjador de l’Espai Activa’t compleix les 
funcions de menjador social.

El finançament de l’Espai Activa’t va a càrrec íntegrament de 
l’Ajuntament i dels usuaris, sense cap mena de suport de la Ge-
neralitat atès que no es disposa del conveni, a diferència d’altres 
ajuntaments que formaven part del pla pilot del Servei d’Atenció 
Integral per a la Gent Gran en l’Àmbit Rural (SAIAR), fet que pro-
voca greuges comparatius respecte a un mateix servei.

L’Ajuntament s’adhereix 
al projecte No puc esperar!

L’11 d’abril passat es va 
posar en funcionament el per-
fil l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta a Instagram, amb 
el nom aj_sjv. Aquesta és una 
altra eina per fomentar la pro-
moció del nostre municipi a la 
xarxa i que com a plataforma 
serveix de punt de trobada 
als instagrammers vilatortins. 
Amb la presència a Insta-
gram l’Ajuntament amplia els 
seus canals de comunicació 
i d’interacció amb la ciutada-
nia que s’afegeix als que ja 
existeixen com ara la pàgina 
web municipal, l’Infovilator-
ta, el twiter, el facebook o la 
mateixa revista Vilatorta. Ara, 
amb la presència a Instagram, 
es fa un pas més en les xarxes 
socials, alhora que es dóna 
resposta a una demanda que 
sorgeix dels vilatans i que per-
met compartir fotografies del 
municipi, ja sigui d’indrets, ra-
cons o edificis, així com d’es-
deveniments importants.

L’Ajuntament a 
Instagram

El dia 8 d’abril, el twitter de 
l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta va arribar als 1.000 
seguidors i el 6 de maig ho va 
fer-ho el facebook. L’ús de les 
noves tecnologies i la millora 
continua de les prestacions al 
servei del ciutadà s’emmarca 
dins la política de proximitat 
que desenvolupa l’Ajunta-
ment. Tant al twitter com al fa-
cebook podeu estar sempre al 
cas de les últimes noticies que 
succeeixen al nostre poble. 

Més de 1.000 
seguidors del 
twitter i el 
facebook de 
l’Ajuntament

Rebaixat el preu del menjador 
social de l’Espai Activa’t
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de pintura ràpida 

Després de 23 edicions en què es feia coincidir 
amb el certamen caramellaire, des de fa dos anys el 
Concurs de pintura ràpida es convoca en el marc de 
la Fira del Tupí. I sembla que aquest canvi de dates 
ha agradat força als pintors, malgrat que aquest any 
el concurs es va haver de celebrar en dues jornades 
ja que posteriorment a la convocatòria de Sant Julià 
de Vilatorta, Sant Feliu de Guíxols va convocar el seu 
concurs pel mateix dissabte dia 21 de maig. Per tal de 
facilitar-ne la participació de la majoria d’artistes que 
volien participar en els dos certàmens de gran presti-
gi, es va decidir realitzar el concurs en dues jornades. 
Així doncs, durant els dos dies de la Fira del Tupí pels 
carrers de Sant Julià es van veure 55 pintors realitzant 
les seves obres. 

Els guanyadors van ser: 1r. Premi, dotat amb 600€ 
i una nit a Mas Albereda Hotel: Julio Garcia; 2n. Premi, 
dotat amb 400€: Enric Basora; Premi aquarel·la, dotat 
amb 400€: Antoni Vilà; 1r. Juvenil: Pol Colomer; 2n. 
Juvenil: Rut Devesa; Infantil A: Marc Nogueira; Infantil 
B: Arnau Llobet i Infantil C: Irineu Trilla. 

Els premis juvenils i infantils van consistir en lots 
de pintures. Tots els 40 participants en la categoria 
d’adults i els 15 de les categories inferiors van ser 
obsequiats amb un platet de terrissa commemora-
tiu. Els més petits també s’endugueren una bossa 
de llaminadures. El lliurament de premis es va fer al 
Saló Catalunya, on van quedar exposades les obres. 
A més de l’esmorzar dels dos dies l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, patrocinador del concurs, va 
oferir un refrigeri a tots els participants després de 
l’acte del veredicte. El Concurs de pintura ràpida és 
convocat i patrocinat per l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta i coorganitzat per l’Escola municipal de 
dibuix i pintura. compta amb l’assessorament de Ten-
dències Art d’Osona i la col·laboració de Josep Trilla 
i Joan Farrés.

El 27 d’abril, 58 empreses i serveis tu-
rístics de la comarca d’Osona van reno-
var el distintiu SICTED (Sistema Integral 
de Qualitat Turística en Destinació), entre 
les quals el Centre d’informació de l’Es-
pai Natural Guilleries-Savassona a Sant 
Julià de Vilatorta. 

En el mateix acte es van presentar els 
resultats l’EDDETUR (Enquesta de Ca-
racterització de Turistes i Excursionistes) 
del 2015. L’enquesta a la comarca d’Oso-
na es va fer entre els mesos de març i 
desembre de 2015 en 44 punts diferents. 
En total es van realitzar 263 enquestes 
i de les dades presentades se n’extreu 
que el turista que visita Osona té 47,1 
anys de mitjana i habitualment va en pa-
rella (30,2%), o en parella i fills (18,7%). 
Una de les dades més destacades és 
que acostuma a quedar-se una mitjana 
de 5 nits a la destinació. D’aquests, 9 de 
cada 10 són espanyols (93,8%) i, entre 
els estrangers, els francesos són els que 
més ens visiten (2,3% respecte el total). 
El 58,9% dels turistes no és la primera 
vegada que ens visita i el 31,5% ens 
ha visitat més de 10 vegades. Les acti-
vitats més destacades són: descansar 
/ relaxar-se (63,9%), passejar / caminar 
(56,6%), realitzar excursions / visites fora 
del municipi (40%), activitats esportives 
(18,4%) i compres (12,7%). A l’hora de 
planificar el viatge, el 50,4% consulten 
internet i xarxes socials, el 26,9% con-
sulten familiars i coneguts i el 19,4% no 
va consultar cap font. Altres dades que 
també posa de manifest l’enquesta és 
que els turistes que vénen a la comarca 
gasten una mitjana de 243,9 euros per 
estada, amb una mitjana de 29,3 € per 
persona i nit en allotjaments i 22,2 euros 
per persona i dia per altres activitats. Fi-
nalment, els turistes enquestats valoren 
molt positivament la destinació en tots 
els aspectes, en destaca l’entorn natu-
ral amb un 9,3; l’allotjament, el caràcter i 
l’amabilitat de la gent amb un 8,9.

El Centre 
d’Informació 
rep altre cop 
el segell 
de qualitat



9

ca
sa

 d
e 

la
 v

ila

Enguany Sant Jordi es va 
escaure en dissabte, la qual 
cosa va permetre organitzar 
actes tot el cap de setmana. 
La diada va començar al matí 
amb les tradicionals parades 
de roses i abans de migdia, 
a la plaça Major, els alumnes 
del Taller Fem Teatre van fer 
una representació adaptada 
de la llegenda de Sant Jordi. 
A la sala d’actes del pavelló 
el catedràtic de la Universitat 
de Barcelona i especialista en 
la història de l’educació física 
i de l’esport, Conrad Vilanou, 
presentava el llibre “Entrena’ls 
per cooperar” de Joan Arumí 
en el marc de la conferència 
“Cultura, esport i pedagogia”. 
A la tarda la pluja va fer la guit-
za i es van haver d’anular els 
castells inflables, i els tallers 
de roses, corones i imants, així 
com l’espectacle “L’Autèntica 
llegenda de Sant Jordi” es van 
haver de fer al Saló Catalunya. 
A les 7 de la tarda la presen-
tació del llibre “Antoni Batllori 
Jofré en 100+1 dibuixos”, de 
Toni Batllori, inaugurava l’ex-
posició del mateix títol. Els 
actes van continuar diumenge 
a la tarda amb la projecció de 
la sarsuela “Cançó d’Amor i 
de Guerra” de la companyia 
Cia+Sarsuela, al Saló Cata-
lunya”.

La diada de 
Sant Jordi

L’exposició “Antoni Batllori Jofré en 100+1 dibuixos”, que es 
va poder visitar a l’Aula de Cultura els dies 23 i 24 d’abril, ha 
estat creada pel seu fill Toni Batllori, ninotaire que publica diària-
ment una vinyeta a La Vanguardia, i produïda pel Fons Batllori de 
Teia. Aquesta exposició itinerant (Teià, Manlleu, Sant Julià) està 
formada per 100 dibuixos de l’il·lustrador, dels primers que es 
conserven fins un dels darrers que va fer, l’any 1997, dos anys 
abans de la seva mort. Així amb aquesta mostra es pot veure 
tota l’evolució com a dibuixant, la seva carrera professional i al-
guns dels seus trets característics com a persona. Amb aquesta 
mostra es commemora els cent anys del naixement d’Antoni 
Batllori Jofré, que és considerat un dels darrers representants 
de l’escola d’il·lustradors amb influència de Joan Junceda. 
Abans de la Guerra Civil publicà dibuixos i acudits a En Patu-
fet, l’Esquitx i el TBO. Després de la guerra continuà publicant 
dibuixos a el TBO i impulsà el còmic en Català a través de Els 
infants, el 1956. Aquest mateix any va dibuixar el quadern núm. 
3 de la col·lecció Història i Llegenda, que duia per títol L’espasa 
de la virtut. També va dibuixar en el nou Patufet, el 1970. Va 
il·lustrar llibres, realitzà exlibris i intervingué en el muntatge de 
pel·lícules de dibuixos animats. El 1992 va rebre la Creu de Sant 
Jordi. Antoni Batllori tenia una relació molt estreta amb el nostre 
poble ja que hi va passar tots els estius de la seva infantesa. A 
l’acte d’inauguració hi van assistir Toni Batllori i Andreu Bosch, 
alcalde de Teià.

L’exposició “Antoni Batllori 
Jofré en 100+1 dibuixos”

Primer taller del Kit de respostes per a pares i mares
Els dies 12,19 i 26 de maig 12 persones van 

participar en el taller “El meu fill no em fa cas, 
com gestionar el conflicte amb els nostres in-
fants” a càrrec de la psicòloga i psicoterapeuta 
Núria Mata. Les sessions del taller eren gratuï-
tes i es van plantejar com un punt de trobada 
perquè pares i mares poguessin compartir dub-
tes i neguits sobre els avenços dels seus fills en 
una etapa, dels zero als tres anys fonamental 
per al desenvolupament de l’infant.

El taller, que es va fer a la llar d’infants Patu-

leia, s’emmarca en el projecte ” Kit de respostes 
per a pares i mares” organitzat per l’Ajuntament 
amb el suport del Consell Comarcal d’Osona i 
el Consorci d’Osona de Serveis Socials. Aquest 
projecte dóna eines útils i pràctiques als pares 
perquè els acompanyin i ajudin en els primers 
anys de vida dels seus fills. A través de cursos, 
xerrades, tallers formatius i altres activitats, es 
pretén ajudar les famílies a adquirir estratègies 
personals, emocionals i educatives que reforcin 
la convivència i el benestar familiar.
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El divendres 13 de maig, 
l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta va oferir una recepció 
oficial per homenatjar les Cara-
melles del Roser per l’atorga-
ment de la Creu de Sant Jordi. 
Els cantaires, músics, cistellai-
res, autors i directors van rebre 
emocionats el reconeixement 
que els va fer el consistori mu-
nicipal. En els seus parlaments 
l’alcalde i el regidor de cultu-
ra van destacar la importàn-
cia de l’honor que representa 
ser mereixedors “del màxim 
guardó del nostre país”. Al 
seu torn els caramellaires van 
agrair la dedicació i el treball 
que es va fer colze amb col-
ze per aconseguir el preuat 
guardó. Cada caramellaire va 
ser obsequiat amb el vídeo de 
l’acte d’entrega, un exemplar 
del llibre on es recull totes les 
Creus de Sant Jordi atorgades 
i un detall molt especial: una 

L’equip A del CF Sant Ju-
lià ha fet història guanyant 
el campionat de lliga 2015-
2016 la qual cosa els permet 
fer el salt Tercera Catalana 
la temporada que ve. Com a 
reconeixement del títol l’Ajun-
tament els va oferir una re-
cepció oficial el dia 30 d’abril. 
En aquest acte l’alcalde i  el 
regidor d’esports van felicitar 
els jugadors, els tècnics i la di-
rectiva per l’ascens de l’equip 
i els van presentar en primícia 
el projecte dels nous vesti-
dors del camp de futbol. Tots 
els membres de l’equip va ser 
obsequiats amb una samarre-
ta commemorativa i un petit 
refrigeri en el seu honor.

L’Ajuntament homenatja a les Caramelles 
del Roser per la Creu de Sant Jordi

Recepció oficial al CF Sant Julià,
campió de Quarta Catalana

insígnia amb la Creu de Sant 
Jordi perquè sigui incorporada 
a la indumentària. Així doncs, 
a partir de l’any que ve, a més 
de la capa i el barret, els ca-
ramellaires del Roser lluiran el 

reconeixement més distingit: 
la Creu de Sant Jordi. L’acte 
va finalitzar amb un petit refri-
geri que l’Ajuntament va oferir 
als caramellaires i als familiars 
que els acompanyaven.
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el 39è Aplec Caramellaire

Les caramelles van tornar a omplir els carrers de Sant 
Julià el diumenge dia 3 d’abril en motiu del 39è Aplec 
Caramellaire que va recuperar el format estrenat fa cinc 
anys després del parèntesi de l’any passat en què es 
va commemorar els 425 anys de les Caramelles del Ro-
ser. Les colles convidades d’enguany van  ser els Ca-
ramellaires de Sant Vicenç de Torelló, la Societat Coral 
l’Aliança de la Garriga, la Coral de Corçà, el Cor de Tiana 
de la SCJT i la Coral Cant’Eus del poble d’Eus del Con-
flent –Catalunya Nord-. També hi van participar la Coral 
Cants i Rialles i les Caramelles del Roser. 

Un equip de voluntaris joves esperaven els autocars 
de les colles a l’entrada del poble per acompanyar-los 
fins al pavelló on es podien canviar i deixar-hi els seus 
efectes personals. La jornada va començar amb un es-
morzar de xocolata desfeta, coca i vi dolç per a tots els 
cantaires i acompanyants. Les veus dels caramellaires 
van trencar el gel amb el tomb caramellaire i van arribar 
a la plaça Major on cada colla va oferir el bo i millor del 
seu repertori en una autèntica mostra del ric patrimoni 
musical dels Països catalans. Les taules parades al pa-
velló esperaven les més de 300 persones -entre cantai-
res i acompanyants-, per dinar. El repartiment del plat de 
ceràmica commemoratiu de l’Aplec i un obsequi de la 
Federació de Cors de Clavé a totes les colles va cloure 
una gran jornada de germanor.

La plaça Major va ser bellament 
engalanada per acollir l’Aplec Cara-
mellaire. Amb l’experiència d’haver 
transformat el parc de les Set Fonts 
en un mar d’espelmes i vestir-lo per 
acollir l’acte central dels 425 anys 
de les nostres caramelles, la nova 
proposta era mudar la plaça Major. 
L’equip creatiu de col·laboradors 
i la gent de Terra de Tupinots van 
acceptar el repte.

Una columna de malla fina, flo-
rejada de gerberes multicolors, do-
nava la benvinguda a l’entrada del 
carrer del Pont i ja ens feia preveu-
re que tindríem una plaça diferent. 
La penombra del pont ressaltava 
el contrallum d’una arcada guar-
nida també de flors que exhibien 
a besllum tota la seva gamma de 
matisos i pigments i s’obria de bat 
a bat a la claror festiva de la plaça. 
Penjades a mode de perxa de cis-
tella de caramelles, les cistelles de 
canya i vímet, plenes de geranis, 
giravoltaven suspeses en l’aire per 
cintes de coloraines amb el ritme 
i la cadència de les alegres notes 
musicals i copaven la plaça on les 
colles de cantaires ens delectaven 
joioses entonant les cançons del 
seu repertori. Domassos granes 
penjaven sota de les jardineres flo-
rides que embellien les finestres i 
balcons. Tota aquesta simplicitat 
poètico-floral esclatava en casca-
da al balcó de ca l’Anglada on pe-
túnies, lavanda, falgueres, ridortes 
i branques de desmai es conglo-
meraven i entrecreuaven eixelebra-
des omplint de verds, liles i grocs 
la façana que majestuosa presidia 
l’espectacle, sota un barret cara-
mellaire immens, per donar més 
solemnitat i personalitat a l’acte. 
Una renglera de barrets de copa si-
mulaven els caramellaires passant 
per darrera del mur de can Marçal. 
Com un arbre de maig, un pal d’on 
hi penjaven una munió de cintes 
de colors s’erigia a un extrem de la 
plaça que tenia com a teló de fons 
la torre del Montseny.

L’engalanament
de la plaça Major
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Més d’una seixantena de 
persones entre avis i acom-
panyants van assistir el diu-
menge 19 de juny al 21è Ho-
menatge a la vellesa. Com és 
costum la recepció i la benvin-
guda es va fer a la plaça de 
l’Ajuntament on l’alcalde i la 
regidora de benestar social di-
rigiren unes paraules a tots els 
assistents i alumnes de l’Esco-
la Municipal de Música els van 
dedicar unes peces. A migdia 
mossèn Jaume Rexach va ofi-
ciar una missa acompanyada 
dels cants de la coral Cants i 
Rialles. Sortint de l’església el 
seguici va anar fins a la plaça 
Major on els bastoners de 
Prats de Lluçanès feren una 
exhibició dels seus balls. El 
Saló Catalunya va acollir l’ha-
bitual dinar de germanor amb 
un menú que constava d’ape-
ritiu, crema de marisc, vedella 
a la jardinera i pastís massini 
de llimona, aigua, vi, cava, 
cafè i infusions. En aquest 
acte es lliurà una placa com-
memorativa a Roser Castells i 
a Dante Miravet, com a perso-
nes més grans d’aquesta dia-
da. El sobretaula va ser animat 
per Joan Pera amb una actua-
ció oberta a tot el públic. Amb 
el seu humor característic, el 
popular actor va cloure la dia-
da d’homenatge d’enguany a 
la gent gran del poble. 

Fotografies:  Els avis i àvies 
asseguts a la plaça de l’Ajun-
tament. La Roser Castells i 
Dante Miravet les persones de 
més edat assistents a la diada.

Per evitar l’accés motoritzat 
a la font de la Riera s’ha ins-
tal·lat unes barres de fusta en 
forma de ziga-zaga al caminet 
i s’ha allargat la barana del seu 
entorn. Darrerament alguns 

XXIè Homenatge a la Vellesa

Noves baranes a la Font de la Riera
motoristes pujaven i baixa-
ven pel marge i malmetien la 
vegetació i suposaven un risc 
per als vianants. Aquesta obra 
l’han realitzada els vigilants de 
l’Espai Guilleries-Savassona.



13

ca
sa

 d
e 

la
 v

ila

Les piscines municipals 
van inaugurar la temporada 
d’estiu el 24 de juny, diada de 
Sant Joan. L’horari d’obertura 
és de les 10 del matí a les 7 de 
la tarda i els preus de les en-
trades són 5€ els dies labora-
bles i 6€ els festius. Els preus 
dels abonaments són: empa-
dronats 30 €/ persona; empa-
dronats amb família nombrosa 
18€ / per.; no empadronats 75 
€/ per.; no empadronats amb 
habitatge al municipi 52,50€/ 
per.; no empadronats amb fa-
mília nombrosa 45 €/ per.; no 
empadronats amb habitatge 
al municipi amb família nom-
brosa 33€/ per. Abonaments 
gratuïts: minusvàlids, menors 
de 3 anys (nascuts a partir de 
1/01/2011), majors de 65 anys 
(empadronats o amb habitat-
ge al municipi. Per a l’expedi-
ció dels abonaments és obli-
gatori portar una fotografia de 
cada persona, mida carnet i 
en color. Per als abonaments 

Temporada d’estiu de les piscines municipals

Nou concessionari del bar del Pavelló i de les Piscines

de família nombrosa i famí-
lia monoparental cal portar 
el DNI original i el carnet de 
família nombrosa o monopa-
rental vigent. No són vàlids 
carnets d’altres temporades 
ni fotocòpies. Els cursets de 
natació es faran si hi ha un mí-
nim d’inscripcions i l’aquagim 
es fa els dilluns de 10 a 11 del 
matí i els dimecres de 2/4 de 

8 a 2/4 de 9 del vespre, durant 
tot el mes de juliol.

Com a mesura d’estalvi al 
finalitzar la temporada passada 
es va  fer un manteniment pre-
ventiu i es va preparar a mode 
d’hivernació per tal de reutilit-
zar l’aigua, la qual cosa ha fa-
cilitat la posada en marxa d’en-
guany amb un manteniment del 
pH i un cloració de xoc.

En exhaurir-se el contracte 
del bar del Pavelló i de les Pis-
cines, l’Ajuntament va obrir un 
període per rebre les peticions 
dels possibles interessats en 
gestionar els dos bars conjun-
tament.

En aquest procediment 
negociat, del qual se’n va fer 
publicitat mitjançant la web 
municipal, el butlletí Infovila-
torta.cat i en el qual es convi-
daren tots els establiments de 
restauració del poble, només 
es van presentar dues pro-
postes: la de la sra. Veronica 
Arroyave, titular de l’extingit 
contracte, i la del Sr. Jordi 
Creus. La primera va preferir 
no igualar l’oferta d’aquest 
segon, que serà per tant el 
nou titular del bar d’aquests 

dos establiments municipals.
L’Ajuntament vol destacar i 

agrair el servei de qualitat que 
han ofert la Vero i en Xevi du-
rant els sis anys al capdavant 

del bar del Pavelló; i desit-
ja que el nou concessionari 
mantingui aquest bon nivell 
de qualitat i servei al públic en 
ambdós establiments.
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Les goteres que tenia la co-
berta del Pavelló esportiu ja 
estan resoltes. L’equipament, 
inaugurat l’any 2006, presen-
tava fuites d’aigua quan plo-
via, quelcom molt comentat 
per la població.

Tot i que des de llavors els 
serveis tècnics municipals 
havien planejat i executat di-
ferents solucions parcials, el 
problema continuava. L’última 
solució va arribar la tardor del 
2014, en una actuació coor-
dinada pel regidor d’urbanis-
me i serveis, Santi Garolera, al 
capdavant dels serveis tècnics 
municipals. Aquesta última 
actuació va consistir a cons-
truir una doble coberta en les 
zones amb filtració d’aigua, 
el punt exacte de les quals no 
s’havia pogut determinar amb 
unes proves prèvies d’estan-
quitat. Entre les dues cobertes 
es van guanyar 12 cm d’alçada 
que van permetre fer una cube-
ta de plàstic soldat, que fa les 
funcions d’aiguafons. La nova 
coberta es va rematar amb la 
ja existent, principalment a la 
part de llevant, per evitar filtra-
cions en aquest punt. A més es 

El pavelló ja no té goteres

L’alcalde de Sant Julià, present en una 
protesta davant la Delegación del Gobierno

L’alcalde de Sant Julià, Joan Carles Rodríguez, també va ser 
present, com tant altres alcaldes i alcaldesses de Catalunya, a la 
concentració davant la Delegación del Gobierno a Barcelona a 
favor de la llei catalana 25/2015 de pobresa energètica, suspesa 
pel Tribunal Constitucional. A la concentració també hi assistiren, 
entre altres, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l’alcaldessa 
de Sant Cugat del Vallès i presidenta de la Diputació de Barce-
lona, Mercè Conesa, l’alcalde de Premià de Mar i president de 
l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, i l’alcalde de 
Sabadell, Juli Fernández, que públicament ha declarat que a la 
seva ciutat mantindran l’aplicació de les mesures que preveia la 
llei.

Tot i la rellevància de càr-recs del món local presents a la con-
centració, la Delegada del Gobierno en la Comunidada Autóno-
ma de Cataluña, M. Llanos de Luna, no va rebre als represen-
tants de la manifestació.

va procedir a la neteja, segellat 
i millora de tots els aiguafons de 
la totalitat de la coberta, i es van 
executar de nou totes les entre-
gues amb els baixants pluvials, 
garantides per l’empresa execu-
tora per 10 anys. També es va 
fer un repàs d’impermeabilitza-
ció a tots els baixants d’aigua 
fins a les baixants de PVC, que 
també presentaven pèrdues, i 
es van assegurar les lluernes 
de la pista. Durant els treballs, 
es va comprovar que les fines-
tres d’obertura automàtica de 
la cara nord no estaven segella-
des, quelcom que també es va 
resoldre. Finalment, es va pro-
cedir a canviar les peces de fus-

ta sintètica de la separació entre 
la pista central i la graderia i les 
peces de parquet afectades per 
les goteres de la coberta.

Les obres de treball de 
planxa van anar a càrrec de 
S.A.V. Serralleria i Alumini Vi-
laró S.L, empresa que sempre 
ha col·laborat amb l’Ajunta-
ment de Sant Julià per resol-
dre aquesta problemàtica, i les 
tasques d’impermeabilització 
foren realitzades per l’empre-
sa Jaume Saborit S.L.

Durant l’últim any i mig, 
l’Ajuntament ha pogut com-
provar que no hi ha hagut més 
goteres, ni en els episodis de 
pluja intensa.
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El dissabte 21 de maig en el marc de la Fira del Tupí es va 
fer l’acte d’anunci de la tercera convocatòria i lliurament del 
treball de la segona edició de la Beca de recerca Josep Ro-
meu. Durant el procés de la convocatòria 2016-2017 es va 
presentar una única proposta per part d’Ignasi Isern Vinyet 
amb el projecte “Govern municipal de Sant Julià de Vilatorta 
i Vilalleons 1979-2015”, al qual el jurat li va atorgar un accès-
sit, ja que la Beca es va declarar deserta. Malgrat que no era 
un dels temes específics el jurat va considerar que era prou 
interessant per merèixer aquest reconeixement. En el mateix 
acte, Montse Piqué, guanyadora de la beca de la segona 
edició de la beca, va fer lliurament del treball “L’estiueig a 
Sant Julià de Vilatorta 1880-1950”. 

Beca de recerca Josep Romeu

El Ple de l’Ajuntament 
del dia 3 d’agost de 2011 va 
aprovar l’inici de l’expedient 
per a la delimitació del terme 
municipal de Sant Julià de Vi-
latorta amb els municipis limí-
trofs i va nomenar la comissió 
municipal de delimitació.

Des de llavors, hi ha hagut 
sessions de reconeixement de 
la línia de terme amb tots els 
municipis veïns de Sant Julià: 
Calldetenes, Santa Eugènia 
de Berga, Taradell, Viladrau, 
Sant Sadurní d’Osormort i 
Folgueroles. En aquestes ses-
sions s’ha pres com a base el 
document de replantejament 
de la línia de delimitació entre 
els termes municipals, elabo-
rat per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya i per la Direcció Ge-
neral d’Administració Local, 
ens que promou el replanteja-
ment de les línies de terme de 
tot Catalunya. Replantejament 
que consisteix bàsicament en 
traslladar a la cartografia ac-
tual les actes aixecades majo-
ritàriament per l’Institut Geo-
gràfic espanyol entre els anys 
1910 i 1930.

L’últim acord ha estat amb 
Folgueroles, amb una disfun-
ció en la línia de terme que ha 
allargat els treballs. Aquesta 
línia trepitjava les parcel·les 
privades de les cases del tram 
de l’avinguda Sant Llorenç 
paral·lel al carrer Sant Ponç. 
Així mateix, en la denomina-
da pels vilatortins “baixada de 
Folgueroles” la línia de terme 
no s’ajustava al voral dret. La 
bona sintonia entre ambdós 
ajuntaments ha permès acor-
dar respectar el pla parcial 
de les Pedreres, per si en un 
futur s’urbanitzés el tram de 
connexió de l’avinguda Sant 
Llorenç, i ajustar al voral dret 
la línia.

Un cop publicada la deli-
mitació, els ajuntaments han 

Acaben les operacions de delimitació del municipi

de dur a terme la fitació, que 
consisteix en la col·locació de 
les fites que assenyalen els lí-
mits dels termes municipals o, 
en el cas que els ajuntaments 
així ho acordin, en el reco-
neixement de les seves coor-
denades UTM. Aquesta sego-
na opció és la que ha acordat 
Sant Julià amb tots els pobles 
veïns.

La delimitació completa del 
municipi de Sant Julià de Vila-
torta comportarà l’elaboració 
dels seu mapa municipal, que 
serà sotmès a la consideració 
de la Comissió de Delimitació 
Territorial. La Direcció Ge-

neral d’Administració Local 
inscriurà el mapa municipal 
al Registre del sector públic 
local de Catalunya, i en do-
narà trasllat a l’Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalun-
ya, per inscriure’l al Registre 
Cartogràfic de Catalunya, i a 
l’Administració de l’Estat, als 
ajuntaments afectats, al ca-
dastre i a urbanisme. Així tots 
aquests organismes compar-
tiran la mateixa línia de terme 
i s’estalviaran errors adminis-
tratius.

El mapa municipal serà 
en format digital i a escala 
1:5.000.
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el primer pas per fer aribar el gas natural 
a Sant Julià de Vilatorta

Finalment, després de molts 
esforços de l’Ajuntament amb 
Gas Natural Distribución, ha 
començat la instal·lació de la 
canonada de gas paral·lela a 
la BV-5202 en el tram del nou 
accés a l’Eix Transversal.

L’Ajuntament ha vist peri-
llar aquesta obra pel nou Pla 
estratègic de la companyia, 
que en una macrooperació 
va adquirir les xarxes de gas 
liquat del petroli (GLP) de di-
versos municipis d’Espanya a 
l’empresa Repsol, entre elles 
la del municipi de Sant Julià 
de Vilatorta. Aquesta opera-
ció encara no té el vistiplau de 
la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC), però es preveu que 
es faci efectiva ben aviat.

Tot i que Gas Natural va 
obtenir els permisos correspo-
nents de la Diputació de Bar-
celona, titular de la BV-5202, 
el 13 d’octubre de 2015, les 
gestions per la instal·lació de 
la canonada no progressaven. 
Per aquest motiu, l’Ajunta-
ment de Sant Julià de Vilatorta 
establí contactes amb la Dele-
gada del Govern a la Catalun-
ya Central, Laura Vilagrà, amb 
el Director General d’Energia 
de la Generalitat de Catalunya, 
Pere Palacín, i amb el diputat 
delegat d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de Diputació 
de Barcelona, Jordi Fàbrega.

Finalment, es pogué man-
tenir una reunió d’alt nivell 
amb Avelino Arduengo, direc-
tor Zona Est de Gas Natural 
Distribución, i Juli Laplana, 
delegat de Noves Poblacions 
i Infraestructures de Lleida, La 
Rioja, Navarra i Aragó, i això ha 
permès forçar un acord d’últi-
ma hora. Per tal de no enda-

rrerir més temps l’execució de 
les obres del nou accés, Gas 
Natural Distribución ha con-
tractat a la UTE adjudicatària 
de les obres, Àrids Romà i Ru-
bau Tarrés, la instal·lació de la 
canonada en aquest tram.

La companyia també apro-
fitarà l’obra civil d’ampliació 

del camí de la Mata que exe-
cutarà l’Ajuntament, prevista 
per la propera tardor, per exe-
cutar l’obra mecànica de la 
nova canonada, que transco-
rrerà en aquest tram per anar a 
connectar a Santa Eugènia de 
Berga, al brancal de Comercial 
Aymerich, SA.
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Per què tanta preocupació de l’Ajuntament 
per l’arribada del gas natural?

I quan arribarà el gas natural? Mentre no arribi el 
gas natural, puc 
demanar GLP?

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es mostra molt interessat en l’arribada del subminis-
trament en antena (canonada) del gas natural a Sant Julià de Vilatorta. En un informe encarre-
gat pel consistori a l’Agència de l’Energia Local d’Osona, aquesta agència calculava que l’any 
2014 una vivenda de Sant Julià “tipus” (120 m2 aproximadament) podia gastar en calefacció i 
aigua calenta sanitària 1.155,00 € amb GLP i 803,00 € amb gas natural, és a dir, una diferència 
anual superior als 350,00 €. El 2015 la diferència hauria estat més petita, de 150,00 €. Però és 
que, a més a més, el gas natural, tot i ser un combustible que contribueix al canvi climàtic, té un 
15% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per unitat energètica que el GLP, que és 
el gas que es distribueix actualment a Sant Julià. Arguments de pes que fan que l’Ajuntament 
aposti per aquesta nova energia al municipi.

La xarxa de GLP actualment instal·lada al nostre municipi 
serà properament adquirida per gas natural, en una operació 
pendent d’aprovació per la CNMC. Si aquest organisme aprova 
l’operació aquest mes de juliol, cap al proper mes de novembre 
l’empresa Gas Natural podria passar a ser qui facturés men-
sualment als veïns el subministrament de GLP.

Però l’Ajuntament calcula que fins l’any 2018 o 2019 no es-
tarà completada l’antena de subministrament de gas al munici-
pi. Llavors l’actual xarxa de GLP passarà a distribuir gas natural. 
Serà en aquest moment que s’espera un estalvi econòmic i me-
diambiental per tot el veïnat.

Evidentment que sí. Mentre 
Gas Natural no es faci càrrec 
de la xarxa de gas de Sant 
Julià de Vilatorta, l’actual titu-
lar continuar sent Repsol Gas. 
Aquesta companyia està obli-
gada a procedir a la connexió a 
la xarxa de gas de qualsevol vi-
venda del poble que ho dema-
ni. L’Ajuntament és coneixedor 
d’una queixa d’una vivenda de 
Sant Julià, on segons sembla 
Repsol va posar-li dificultats 
per servir-li la nova escomesa 
de gas, amb l’argument que en 
uns mesos deixarien de ser els 
distribuïdors de GLP. Aquest 
fet seria inadmissible. L’Ajunta-
ment recorda a tot el veïnat que 
té dret a demanar l’escomesa 
de GLP. I, a més, recorda que 
quan es faci efectiu el canvi de 
GLP a gas natural, que no es 
preveu fins l’any 2018-19, totes 
les despeses d’adaptació dels 
aparells de gas seran assumi-
des per la companyia, i no tin-
dran cap cost pel veïns.

Per resoldre qualsevol dub-
te sobre aquest tema, o davant 
qualsevol incidència amb les 
companyies de gas, poseu-vos 
en contacte amb l’Ajuntament, 
directament amb alcaldia.
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a passar per Sant Julià

Sant Julià de Vilatorta, el 
municipi més independentista 
a les Eleccions Generals 
segons el diari Ara

El diumenge dia 12 de juny Osona Camina va fer una ruta 
d’11,5 quilòmetres pel Camp de l’Aviació, com a proposta de 
l’excursió pel nostre poble. Uns 60 caminadors  van visitar al-
guns del 13 refugis i també l’hangar i el polvorí i van escoltar 
amb atenció les explicacions de Cristina Suñen que els va fer 
de guia. A l’arribada se’ls va oferir un petit refrigeri. El moviment 
excursionista Osona Camina que aplega 13 municipis de la co-
marca d’Osona va néixer l’any 2013 amb l’objectiu de fomentar 
l’excursionisme per a totes les edats, descobrir nous indrets, fer 
estimar i respectar la natura i fer salut tot caminant amb amics i 
amigues sense ànim competitiu. Per aquest any 2017 hi ha pro-
gramades 19 caminades en pobles diferents. Per participar-hi no 
cal inscripció prèvia, són totalment gratuïtes i s’adrecen a un am-
pli sectors de la població. Els recorreguts no sobrepassen dels 
15 quilòmetres i pretenen que els caminadors trobin el gust per 
caminar gaudint de l’entorn.

Per primera vegada, amb un 41,83% dels vots, Esquerra Re-
publicana de Catalunya guanya unes Eleccions Generals a Sant 
Julià de Vilatorta. Convergència la va seguir de ben a prop, amb 
el 40,18% dels vots emesos. L’àmplia majoria que suposa la 
suma d’aquestes dues forces polítiques porta al diari Ara a defi-
nir Sant Julià com el municipi més independentista de Catalunya. 
Aquestes dues forces polítiques principals foren seguides a mol-
ta distància per En Comú Podem, amb un 6,8% dels sufragis, 
el PP amb un 4,08%, el PSC-PSOE amb un 2,66% i Ciutadans, 
amb un 2,37%. Des del 1977, Convergència sempre havia estat 
primera força en unes eleccions generals a Sant Julià. La parti-
cipació en les eleccions del 26 de juny passat fou del 71,73%, 
quatre punts per sota del 20 de desembre de 2015, que fou del 
75,61%.

Sant Julià 
de Vilatorta 
protagonista 
del programa 
“El Suplement” 
de Catalunya 
Ràdio

El diumenge de Pasqua 
el programa “El Suplement” 
de Catalunya Ràdio va en-
viar els seus col·laboradors 
Pep Nogué i Roger Escapa al 
nostre poble per parlar en di-
recte de tradicions gastronò-
miques de Setmana Santa i 
de les Caramelles del Roser. 
Els acompanyaven la Carme 
Mayoral, responsable de la 
pàgina web Dulces Bocados, 
i Toni Cruells, propietari del 
restaurant D.O. Vic, secre-
tari d’Osona Cuina, i profes-
sor de l’Escola d’Hostaleria 
d’Osona.

La poesia de 
Joana Raspall 
al Bibliobús 
Guilleries

El dijous 21 d’abril el Bi-
bliobús Guilleries en el marc 
del programa de foment de la 
lectura va portar la poesia de 
Joana Raspall a l’Escola Be-
llpuig amb El somni del drac.

El programa de foment de 
la lectura vol estimular la cu-
riositat dels infants, estendre 
l’ús dels bibliobusos i poten-
ciar el seu paper de dinamit-
zador cultural. Des dels inicis 
del primer bibliobús de la 
Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals, el programa ha tractat 
diversos temes al voltant dels 
quals animar els nens i nenes 
a llegir. 
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Un cap de setmana d’actes
per recuperar la memòria històrica

La tercera edició de les Jornades 
de la Aeròdrom Vilatorta va cloure 
el diumenge 17 d’abril a Sant Ju-
lià de Vilatorta amb la conferència 
dramatitzada  “Els del 42”. Aquesta 
representació va despertar un gran 
interès entre el públic ja que tenia 
com a objectiu donar veu a les ex-
periències viscudes per alguns jo-
ves soldats que van passar per la 
nostra comarca durant els darrers 
mesos de la Guerra Civil.

Les jornades van començar el 
divendres dia 15 a Santa Eugènia 
de Berga amb la conferència de 
Salomó Marquès “de ciutadans a 
súbdits”: L’escola durant la Repú-
blica i el Franquisme, amb l’objec-
tiu d’analitzar les millores que es 
van dur a terme en matèria d’educ-
ció durant la República i l’impa-
rable retrocés que va suposar el 
franquisme. L’endemà dissabte les 
Jornades van passar per Calldete-
nes seguint el seu periple pels tres 
municipis que formen l’Aeròdrom 
Vilatorta amb la conferència “Fran-
quisme: Una mirada crítica sobre el 
relat d’Espanya entre 1939 i 1948”,  
a càrrec de l’historiador vilatortí Al-
fons Jiménez que va parlar de les 
corrents ideològiques que inten-
taven imposar la seva hegemonia 
dins la dictadura franquista. 

Al llarg d’aquella setmana es van 
dur a terme, com sempre, un se-
guit de activitats complementaries 
com ara conferències i visites pro-
gramades per els alumnes de les 
escoles, amb explicacions sobre 
el terreny dels fets més rellevants 
del final de la Guerra Civil. Les Jor-
nades de l’Aeròdrom Vilatorta van 
tenir un molt bona afluència de pú-
blic, especialment a l’últim acte. El 
dia de la inauguració el programa 
de Radio 4 “Plaça gran” va dedicar 
el seu espai a parlar de les jorna-
des, entrevistant als organitzadors 
i ajuntaments promotors.
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Al Cantem Junts, celebrat a l’escola mossèn Cinto de Fol-
gueroles el passat divendres 29 d’abril, hi van participar 800 
alumnes d’educació primària de Sant Julià de Vilatorta, Folgue-
roles, Calldetenes, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles i Vila-
nova de Sau. A l’acte hi va assistir la consellera d’ensenyament 
Meritxell Ruiz. 

El projecte impulsat pels Ajuntaments dels sis municipis és 
encapçalat i dirigit per Buia Reixach (mare de l’Escola Bellpuig 
i directora de cors) junt les professores de música dels centres 
escolars i amb la participació de músics professionals: Pep Solà 
(bateria), Enric Puigdesens (baix elèctric) i Guillem Soler (piano, 
veu i arranjaments de totes les peces). També es va comptar 
amb la col·laboració especial de Santi Serratosa que va crear 
una coreografia de percussió corporal per a una de les cançons.

Cantem Junts és un projecte que es realitza per segona ve-
gada a la comarca d’Osona (la primera edició es va celebrar fa 
just dos anys a Sant Julià de Vilatorta), on participen tots els 
nens i nenes d’Educació Primària de les escoles de Sant Ju-
lià de Vilatorta (Col·legi del Roser i Escola Bellpuig), Folguero-
les (Escola Mossèn Cinto), Calldetenes (Escola de Sant Marc), 
Santa Eugènia de Berga (Escola Jacint Verdaguer) i Vilanova de 
Sau (Escola de Vilanova de Sau).  

Cantem Junts cristal·litza en la cantata final on es presenten 
totes les peces que s’han estat treballant durant mesos a les 
respectives classes de música de les escoles. El concert d’en-
guany portava per títol Amb ulls de nen (fent una aclucada d’ull 
al pedagog Francesco Tonucci que va titular un dels seus llibres 
així). A través de les cançons seleccionades per tot l’equip de 
mestres de música, els nens van fer un recorregut pels senti-
ments i emocions que ells viuen en la seva pròpia pell cada dia 
de la seva existència: la il·lusió, la ràbia, l’enyor, la tristesa, la 
por... Un fil conductor creat i narrat per la conta-contes Caro 
von Arend, va portar l’espectador –especialment pares i mares- 
a recordar tot allò que de petits havien sentit, i que avui els fills 
i les filles senten. Amb ulls de nen era el mirall de tot allò que 
els adults havíem sentit quan érem petits i que fa bonic de re-
cordar, però al mateix temps un aparador va permetre a l’adult 
entendre com se senten els nens i per què senten el que sen-
ten. Les emocions i els sentiments no pertanyen a cap matèria 
relacionada amb les matemàtiques, el domini de les llengües, 
...però és quelcom que duem des del minut u de la nostra vida 
i que val la pena aprendre a gestionar, viure i gaudir.

Gran concert de 
Folky Towers

Maria Vivet a la 
Selecció catalana 
de Horseball

Més d’un centenar de per-
sones eren al Saló Catalun-
ya el dia 9 d’abril passat per 
veure en directe el concert de 
presentació del Folky Towers, 
el nou grup de folk osonenc. 
Va ser el primer concert en pú-
blic i els seus sis components 
estaven molt il·lusionats de fer 
el seu debut a Sant Julià per la 
seva especial vinculació amb 
el poble. Els Folky Towers es 
defineixen com a grup de folk-
rock que experimenten amb la 
música folk. En el seu repertori 
hi ha des de temes propis fins 
a les versions més clàssiques 
del folk i el rock, tocant valsos 
i balades, fins a temes més 
animats i ràpids.  

La vilatortina Maria Vivet 
Masó ha estat escollida per 
anar amb la Selecció catalana 
de Horseball a participar, del 22 
al 24 de juliol, en el Campionat 
Internacional de Horseball a la 
ciutat francesa de Saint Geor-
ges d’Orques, en la categoria 
Cadet Sub 14. La Maria fa 4 
que munta en Trànec a l’Hípic 
Club GT de Folgueroles i ha 
participat a l’Open Alforges. 
El horseball o bàsquet a cavall 
és un esport eqüestre d’equip. 
Enfronta dos equips formats 
per sis jugadors, amb els seus 
respectius cavalls o eugues. 
Dins del terreny de joc poden 
haver-hi únicament quatre ju-
gadors per equip. L’objectiu 
del joc és fer el màxim de cis-
telles al camp de l’equip con-
trari, mitjançant una pilota de 
65 cm de circumferència amb 
sis nanses de cuir.
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Santi Vidal i Josep M. Reniu en 
una conferència a Sant Julià

Sant Julià de Vilatorta, escenari del concurs 
per triar la millor coca de Catalunya

El divendres 22 d’abril passat el Saló Catalunya es 
va omplir de gent per escoltar la xerrada-col·loqui que 
el jutge i senador, Santi Vidal, i el doctor en ciències 
polítiques i de l’Administració i membre del Consell As-
sessor per la Transició Nacional, Josep M. Reniu van fer 
coincidint amb la diada de Sant Jordi. El títol del debat 
“On som, on anem” va versar sobre el moment que viu 
Catalunya amb el procés d’independència. L’acte va ser 
organitzat per ERC Sant Julià.

El dijous 9 de juny es va celebrar a 
Sant Julià de Vilatorta la final del con-
curs “Les Nostres Millors Coques”, 
organitzat conjuntament pel programa 
“La tribu” de Catalunya Ràdio i el diari 
Ara. Desenes de forners de tot el país 
van omplir la plaça Major del municipi 
per presentar les seves coques a un 
jurat i també al nombrós públic que va 
seguir l’acte en directe. És el primer 
cop que Catalunya tria les millors co-
ques de forn i de pastisseria. El con-
curs va atorgar quatre premis: Premi 
del jurat a la millor coca dolça: Coca 
d’anís i pinyons del Forn i Pastisseria 
Prat Mollet del Vallès; Premi del jurat 
a la millor coca salada: Coca de pop 
fresc amb ous de guatlla del Forn Dit 
i fet Tàrrega; Premi popular a la millor 
coca dolça: Coca de sucre i xocola-
ta de la Pastisseria la Lyonesa d’Are-
nys de Munt; Premi popular a la millor 
coca salada: Coca de verdures de la 
Fleca pastisseria Can Companyó Sils. 
El jurat estava format pel cuiner Nandu 
Jubany, el crític gastronòmic Pep Pa-
lau, la periodista Núria Coll, els pastis-
sers Oriol Balaguer i Rafa Delgado, el 
forner Albert Franquesa, la corredora 
Núria Picas, l’expert en moda i tendèn-
cies Marc Giró i el músic Pep Sala, que 
en total van tastar 100 coques de tot 
Catalunya. La votació popular estava 
oberta al web del diari Ara, on es podia 
triar entre un centenar de propostes, 
seleccionades de les més de 400 que 
es van presentar al concurs. La votació 
del jurat, presidit per Nandu Jubany, es 
va fer in situ a la mateixa plaça. L’ac-
te, que s’emetia en directe per La tri-
bu de Catalunya Ràdio, presentat per 
Xavi Rosiñol, va posar de potes enlaire 
el poble amb les actuacions musicals 
dels Catarres i Bonobos, els experi-
ments científics de Dani Jiménez, les 
imitacions del cantant David Moreno i 
l’humor de l’APM?. A la festa, també hi 
van col·laborar la Colla de Geganters 
i les Caramelles del Roser. Al final de 
la vetllada tot el públic va poder tastar 
les 400 coques que hi havia a la plaça, 
ja que cada forner va portar-ne 4 per 
acabar d’endolcir la festa.
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L’Aplec de Sant Ponç 

“Des del campanar” dedica 
un programa a Sant Julià

L’11 de maig passat, dia del sant es va celebrar el tradicional 
Aplec de sant Ponç, anomenat també Aplec del pa, a l’ermita 
que el sant té en honor seu al mas Puigsec. La diada va co-
mençar puntualment a 2/4 de 10 del matí amb la benedicció del 
terme i la missa en honor al sant oficiada per Mossèn Jaume 
Reixach. Amb el cant dels Goigs de sant Ponç i la benedicció 
del pa es va acabar la part més cerimoniosa de l’Aplec. Tot se-
guit es va fer el repartiment del pa a la porta del jardí de la masia 
i tots els congregats van anar fins a l’era per fer-hi l’esmorzar 
menjant el pa amb les menges que cadascú va portar de casa 
seva. La Mercè i en Marc -masovers de Puigsec- van parar unes 
carpes i taules on tothom podia sucar el pa amb tomàquet i 
agafar un tall de fuet com a acompanyament. Com ja torna a ser 
costum aquests últims anys, cal destacar la presència de més 
d’un centenar d’alumnes i professors de l’Escola Bellpuig i del 
Col·legi el Roser. 

Anna Isabel Sitjà de Togores i el seu fill Boris, en represen-
tació de la família propietària del mas Puigsec, volen donar les 
gràcies a tot el poble de Sant Julià de Vilatorta per mantenir més 
viva que mai la tradició de pujar a l’ermita de sant Ponç el dia 11 
de maig de cada any. Des de temps immemorials la família ofe-
reix el pa a tot el poble de Sant Julià i des de fa cinc anys l’Ajun-
tament hi col·labora posant el fuet com a acompanyament.

El dimecres 18 de maig, el 9TV va emetre el programa Des 
del campanar dedicat a Sant Julià de Vilatorta que va tenir de 
protagonistes el xef Nandu Jubany, que des del terrat de ca 
l’Anglada va parlar de l’evolució del món de gastronomia, en 
Santi Riera que des de les Set Fonts va parlar de Caramelles 
del Roser i el teixit associatiu del poble, en Lluís Solanas que 
va  parlar dels orígens de la meteorologia i del Pare Cazador, 
la Cristina Suñen que va mostrar els refugis de l’aeròdrom de 
Vilatorta, la Montse Piqué des del jardí del casal Núria va posar 
de relleu els edificis modernistes i noucentistes del poble i l’obra 
d’en Miquel Pallàs. El programa és presentat per Xavier Cervera 
i realitzat per Martí Roviró i traça un retrat del municipi a partir 
de la visió que en té la seva gent. Des del campanar ha guanyat 
el premi Zapping de comunicació a la qualitat audiovisual en la 
categoria de Televisions Locals.

Movistar deixa 
el poble sense 
cobertura 
durant 6 dies

Conferència
d’exjugadors
del Barça

El 29 d’abril passat, a la 
sala d’actes del pavelló es 
va fer una conferència sobre 
l’activitat física, la nutrició, 
l’educació, el lleure i els valors 
a càrrec de Carles Reixach, 
Josep M. Fusté, Jordi Roura, 
tots exfutbolistes i entrena-
dors del CF Barcelona i Mar-
tí Noguera, especialista en 
nutrició i rendiment físic. La 
xerrada, organitzada pel CF 
Sant Julià, va despertar molt 
interès i va ser farcida d’anèc-
dotes dels protagonistes.

El poble de Sant Julià va 
estar sense cobertura per 
mòbils de la companyia Mo-
vistar durant 6 dies. Una ava-
ria a l’antena de Puigsec va 
deixar sense servei els mòbils 
d’aquesta companyia entre el 
dissabte 30 d’abril i el diven-
dres 6 de maig. L’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta va 
interposar repetides recla-
macions a Movistar i va usar 
el telèfon d’atenció que la 
companyia posa a disposició 
dels ajuntaments, des d’on al 
final sembla que es va poder 
resoldre la incidència. Però 
Movistar  encara no ha deta-
llat els motius de l’avaria. El 
consistori també va demanar 
assessorament a LOCALRET 
i molts usuaris privats van in-
terposar reclamació davant 
Movistar. La companyia està 
obligada a retornar als usua-
ris els diners de la facturació 
mensual proporcional als dies 
que ha durat la incidència.
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“Gentil Adriana” de Manel Balasch 
escollida Sardana Universal del 2016

La sardana Gentil Adriana 
del mestre Manel Balasch ha 
estat escollida per la Confe-
deració Sardanista de Cata-
lunya com a sardana univer-
sal del 2016. Aquesta peça, 
escrita el 1948, va ser inter-
pretada arreu del món per la 
Diada Universal de la Sardana 
celebrada el 19 de juny pas-
sat. L’elecció d’aquesta obra 
correspon al fet que aquest 
any 2016 es compleixen 100 
anys del naixement de Manuel 
Balasch. La sardana es va es-
trenar el 1948 i el seu títol ori-
ginal era Adriana. N’existeixen 
gravacions al disc “Sant Ju-
lià de Vilatorta: sardanes del 
mestre Manel Balasch” amb 
la cobla Montgrins, editat el 
1997, i al disc titulat 30 anys... 
i +, amb la cobla Jovenívola 
de Sabadell, editat el 2008. 

L’objectiu del Dia Universal 
de la Sardana és estendre el 
concepte i el so de la sarda-
na arreu. Alhora serveix per 
crear sentiment de comunitat 
i germanor amb una sardana 
concreta. Gentil Adriana es 
pot aconseguir a través de la 
secretaria de la Confedera-
ció Sardanista de Catalunya. 
Gràcies a aquest servei, els 
darrers anys s’ha facilitat la 
difusió de la sardana unitària 
entre entitats, cobles i casals 
catalans d’arreu del món. El 
dia Universal de la Sardana el 
va instituir el 1960 l’Obra del 
Ballet Popular. 

Manel Balasch Suñé va 
néixer a Sant Julià de Vila-
torta el 28 de setembre de 
1916, per tant aquest any es 
compleix el centenari del seu 
naixement. Conegut per “en 

Manel de can Nis”, va saber 
combinar la seva professió de 
carnisser i cansalader amb la 
seva afició predilecta: la mú-
sica. Al Col·legi el Roser va 
fer els seus primers estudis 
de solfeig seguit dels de violí 
amb el professor Josep Ju-
noy, violí, saxo i tible de la co-
bla-orquestra “Renaixença”. 
Va continuar amb els estudis 
de piano amb mossèn Ra-
mírez, professor organista de 
l’església del Carme de Vic. 
També va fer estudis d’har-
monia amb el compositor 
Ramon Victori, director de 
l’esmentada cobla-orquestra 
i autor de diverses peces de 
concert, caramelles, música 
religiosa i un variat assortit 
musical. Finalment, va conti-
nuar la seva formació musical 
amb el mestre Ayats de Gra-
nollers. Als 18 anys va entrar 
a formar part com a pianista, 
violí, flabiol i tamborí i cantant 
de la cobla-orquestra “Re-
naixença” formació genuï-

Es preparen diversos actes per commemorar 
el centenari del naixement del compositor vilatortí

nament vilatortina, ja que els 
seus components eren tots 
fills de Sant Julià de Vilatorta. 
Durant molts anys va ser di-
rector del cor i de les Carame-
lles del Roser per les quals va 
compondre unes 14 o 15 pe-
ces. Manel Balasch és autor 
de 25 sardanes per a cobla -7 
o 8 per a cor d’homes i mixt, 
4 havaneres, un pericon i un 
vals, així com també alguna 
peça de ball amb música i lle-
tra originals.

Per commemorar el cen-
tenari del seu naixement se li 
dedicaran tres audicions de 
sardanes –Festa Major, cas-
tanyada i Sant Julià-  i el con-
cert  de Nadal, en els quals es 
tocaran algunes obres seves. 
També hi ha previst fer una 
exposició i un audiovisual 
sobre la seva vida i obra. Els 
actes s’iniciaran amb l’audi-
ció de sardanes de la Festa 
Major i s’acabaran al gener, 
coincidint amb la festa de 
Sant Julià. 
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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

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

LLAMINADURES

TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

C/ Comtes de Cabrera, 3
Sant Julià de Vilatorta

T. 636 671 877
samgomezlopez@hotmail.com
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Mon Peu, centre podològic
Benvolguts vilatans,
Després de gairebé nou anys exercint de po-
dòloga al CAP del nostre poble, he deixat de 
donar-hi el servei de podologia per obrir un 
centre sanitari podològic a Sant Julià, “Mon 
Peu”. Un centre adaptat a l’exigència profes-
sional que correspon als pacients i a les se-
ves necessitats. Amb instal·lacions noves per  
donar un servei integral del peu. Oferim tots 
els serveis amb la màxima tecnologia. Des del 
conegut manteniment d’ungles i durícies, a 
l’estudi informatitzat de la marxa que serveix  
per a elaborar plantilles especialitzades per a 
esportistes, diabètics, persones amb discapa-
citat de moviment o simplement plantilles pre-
ventives per no tenir dolor. L’elaboració de si-
licones especialitzades a mida del peu, i quan 
tinguem l’alta del CatSalut, també podrem ofe-
rir la possibilitat de visitar pacients diabètics 
derivats pel metge de capçalera que tindran el 
servei gratuït 3 vegades a l’any. Tanco aquesta 
etapa agraint en primer lloc, i molt especial-
ment, als meus pacients, per la confiança que 
fins ara m’han donat. A l’Ajuntament de Sant 
Julià que va acceptar el meu projecte quan els 
el vaig presentar. I agraeixo també, als metges 
i als professionals del CAP, per la seva predis-
posició i col·laboració. Així doncs, “Mon peu” 
arriba trepitjant fort a Sant Julià de Vilatorta. 
Em trobareu a l’Avinguda  Nostra Senyora de 
Montserrat 31A, al costat del forn de pa, a ho-
res convingudes, dilluns i dijous matí i tarda i 
dimecres tarda. Hi sereu tots benvinguts!

Laura Rodríguez Casadevall. Podòloga
T. 686501845 - laura.rc@telefonica.net

Des del 5 de maig passat el Jepi ha obert les 
seves portes en el mateix lloc on hi havia el bar 
Joan. L’Helena i la Gleva Juvanteny són al cap-
davant d’aquest nou local gastronòmic que ofe-
reix una gran varietat de tapes de temporada, 
hamburgueses, embolcalls i postres d’elabora-
ció pròpia. El bar té una doble vessant ja que 
després de sopar es converteix en el lloc ideal 
per fer-hi una copa. L’horari d’obertura és: els 
dimecres, dijous i diumenges de 6 de la tarda a 
12 de la nit, i els divendres i dissabtes de 6 de la 
tarda a 2 de la matinada. Les responsables de 
l’establiment li han posat el nom de “el Jepi” en 
record del seu pare.

El Jepi pren el relleu 
del bar Joan

Reobre el Forn 
de pa Sant Julià

Després d’unes setmanes tancat, el dia 1 de 
juliol va obrir de nou les portes el Forn de pa 
Sant Julià. L’establiment continua fent el pa cuit 
en forn de llenya, coca de forner, croissants i 
ensaïmades, entre d’altres productes. L’horari 
d’atenció al públic és de dimarts a dissabte de 7 
a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda, i els diumen-
ges i dilluns de 7 a 2 del migdia. El seu telèfon 
és el 93 888 71 99. L’empresa Forn de pa Sant 
Julià SL fa quinze anys que regenta aquesta 
botiga situada a l’avinguda Nostra Senyora de 
Montserrat. L’any 1972, Josep Erra va establir el 
nou forn en aquest lloc, provinent de l’antic forn 
de pa de ca la N’Anna, situat al costat de ca la 
Manyana l’any 1960.
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Gràcies a l’edició feta con-
juntament pel Consell Comar-
cal d’Osona i el Departament 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, amb la col·la-
boració de la Fundació de 
l’Hospital de la Santa Creu de 
Vic, el proppassat mes d’abril 
es publicà el llibre Memorial 
Puigrubí 1651-1689. El co-
merç a Osona en les cartes 
del mercader Josep Puigru-
bí. Es tracta d’un estudi sobre 
aquest personatge realitzat pel 
vigatà Josep M. Passola i Pal-
mada (1934-1912), amb arrels 
a Sant Julià, llicenciat en Dret  
i Econòmiques per la Univer-
sitat de Barcelona. La impor-
tància del Memorial Puigrubí 
rau en el fet que és una síntesi 
de la correspondència comer-
cial de més de 5000 cartes 
d’aquest mercader osonenc, 
datades del 1651 al 1689.

En el seu conjunt, aquest 
epistolari ve a ser com la crò-
nica de l’activitat econòmica 
d’una època, perllongada du-
rant gairebé quaranta anys, 
de les relacions mercantils 
que mantingué amb Espanya i 
França. Alhora, és una crònica 
de la vida social i política de 
Vic, de Catalunya i d’Espanya 
durant la segona meitat del 
segle XVII, coincidint amb els 
regnats dels darrers àustries: 

Publicació del llibre “Memorial Puigrubí 1651-1689”
Felip III “el Pietós”, Felip IV “el 
Gran” i Carles II “l’Embruixat”. 
I encara, és la crònica de la 
vida quotidiana d’una època 
escrita amb el registre col·lo-
quial de la llengua catalana del 
segle XVII.

L’epistolari de Puigrubí 
marca clarament dues etapes. 
La primera, del 1651 al 1668, 
ve determinada per la venda 
de teixits importats de França, 
venuts per aquest mercader al 
detall en una botiga del mer-
cat de Vic amb bons marges 
comercials. La segona etapa, 
del 1668 a 1689, ve marcada, 
sobretot, pels tractes de Jo-
sep Puigrubí amb Francesc de 
Montserrat i Vives, marquès 
de Tamarit, baró de Ribelles i 
Altafulla i membre del Consell 
d’Aragó, per portar-li tots els 
negocis en l’àrea de Vic, so-
bretot, -i entre altres coses-, 
el subministrament de cereals 
per a l’exèrcit, encara que no 
amb beneficis tan generosos, 
però segurs. Curiosament, 
els productes amb què Josep 
Puigrubí proveïa eren cereals, 
carn de porc i derivats, pells 
i cuiros, ametistes del Mont-
seny, tòfones i les molt lloades 
baietes de Torelló. En la prime-
ra etapa, els productes amb 
què Puigrubí mercadejà foren 
teixits importats de Lió, espè-
cies, bacallà i arengades.

Tota aquesta documen-
tació, conservada intacta en 
lligalls per anys, l’any 1819 
havia estat dipositada per la 
besnéta de Puigrubí, Mique-
la de Puigrubí i de Regàs, a 
l’Hospital de la Santa Creu de 
Vic. Posteriorment, l’any 1996, 
incorporada a l’Arxiu Comar-
cal d’Osona, fou curosament 
estudiada per Josep M. Pas-
sola en dues etapes entre el 
2002 i el 2012. 

L’obra s’estructura en setze 
capítols biennals precedits de 

tres escrits de Joan Roca i Tió, 
President del Consell Comar-
cal d’Osona; Angelina Verda-
guer i Tarrés, Directora de l’Ar-
xiu Comarcal d’Osona i Jordi 
Passola i Juvanteny, fill de 
l’autor, així com d’un pròleg i 
la genealogia de la família Pui-
grubí. Cada capítol s’acom-
panya d’una breu introducció 
històrica que ajuda a situar els 
fets que s’hi expliciten. L’obra 
acaba amb unes conclusions, 
un índex antroponímic i la re-
producció d’un conjunt de fo-
tografies a tot color d’algunes 
cartes. Actualment, el contin-
gut d’aquesta documentació 
totalment digitalitzat pot con-
sultar-se en els arxius en línia 
del Servei d’Arxius de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Em plau deixar constància 
històrica de la publicació del 
Memorial Puigrubí, un interes-
sant estudi, -en el que hi han 
col·laborat moltes mans, fruit 
d’un veritable treball d’equip-, 
perquè constitueix la crònica 
vivent de l’activitat comercial 
econòmica de les nostres con-
trades durant la segona meitat 
del segle XVII, curosament in-
vestigada pels ulls d’un espe-
cialista com foren els de Josep 
M. Passola.

Francesc Orenes i Navarro
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La delegació de Mans Unides agraeix a to-

thom: Ajuntament, botiguers i col·legis, la seva 
col·laboració, tant pel que fa a la venda de llàn-
ties, com en la recollida casa per casa de l’apor-
tació econòmica.

Portem molts anys en aquesta activitat soli-
dària i cada vegada va disminuint el nombre de 
persones que formen part de la delegació, quasi 
sempre a causa de l’edat i les malalties. És per 
això que agrairíem noves col·laboracions i incor-
poracions per continuar amb aquesta tasca. Com 
també seria molt important que si hi hagués algú 
que sentís aquesta inquietud, pogués suggerir al-
tres activitats per aconseguir fons, que fossin més 
atractives i alhora menys feixugues que la recapta 
domiciliaria.

També comuniquem que aquest any s’ha reco-
llit:

- A Sant Julià:  3.121,52€
- A Vilalleons:  172,50€
- De llànties:  700€
- En Total:   3.994,02€
Moltes gràcies a tothom!

Meteovilatorta @meteovilatorta - 29 abril
La temperatura mínima històrica d’un abril 
al nostre observatori de #Vilatorta és de 
-11,2ºC del 5 d’abril del 1911 #arameteo 
#324eltemps 

La tribu @tribucatradio - 19 maig
Avui @NanduJubany ha vingut acompan-
yat de l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta 
@aj_SJV #firadeltupí

Carles Mundó @CarlesMundo - 21 maig
A Sant Julià de Vilatorta, inaugurant la Fira 
del Tupí, amb l’alcalde @JoanCRodriguez i 
el gran @Plaza_Pep! #Osona

Laia Teixidor @LTeixidor - 24 maig
Carai! A Sant Julià de #Vilatorta no pareu!!! 
#vilatortamunicipimediàtic :-D

Trinitat Gilbert @trinigilbert - 9 juny
Com es miren les #coques els petits de 
Sant Julià de Vilatorta

Marc Costa @CostaTrachsel - 23 juny
Una pregunta: com potser que un paio 
així dirigís l’Oficina Antifrau? No hi ha cap 
control parlamentari? Ningú es va adonar 
de com era?

Joan C. Rodríguez @joancrodriguez
26 juny
@aj_SJV Per 1a vegada, @Esquerra_ERC 
guanya a St. Julià de #Vilatorta en unes 
eleccions generals. Felicitats! I felicitats a 
tots els votants

Vilatortins 
en xarxa @

Pensament i tècnica, inspiració i execució són 
parts integrals per tal que una obra es pugui ano-
menar artística. No n’hi ha prou amb la inspiració 
de l’artista, que no es pot desempallegar de la tra-
dició i l’ambient que l’envolta. Ha de dominar uns 
mitjans que no seria capaç de descobrir per si ma-
teix. El mestre no absorbirà la seva capacitat, però 
li facilitarà el camí i li marcarà els defectes. En tot 
cas, mai no serà un parany per l’espontaneïtat que 
només s’aconsegueix amb el cultiu de l’estètica 
constant. El camí mai no s´acaba.

Anna Sabaté

Ikebana Espontaneïtat

Hi falta el Dr. Madrenas
En l’apartat Diccionari de cases i carrers del núm. 
passat, dedicat al Dr. Sanmartí, quan es parla dels 
metges que van coincidir en temps i espai hi he 
trobat a faltar el Doctor Josep M. Madrenas que 
a més de ser metge de Folgueroles i Vilanova de 
Sau també ho va ser de Sant Julià. Pel que sé, 
el Dr. Madrenas va ser un bon metge que sempre 
anava amb un llibre de medicina a la mà. Em sap 
greu que se l’hagi oblidat i no se n’hagi fet esment.

M. Teresa Soler
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Jordi a les Caramelles del Roser

El president de la Gene-
ralitat de Catalunya, Carles 
Puigdemont va lliurar la Creu 
de Sant Jordi a les Caramelles 
del Roser i a 27 personalitats 
i 12 entitats més que “s’han 
destacat pels serveis prestats 
a Catalunya en la defensa de 
la seva identitat o, més gene-
ralment, en el pla cívic i cultu-
ral”. L’acte, celebrat el dimarts 
dia 26 al Saló de Sant Jordi del 
Palau de la Generalitat, també 
va ser presidit per la presiden-
ta del Parlament Carme For-
cadell i el conseller de Cultura 
de la Generalitat, Santi Vila. 

“La satisfacció és inten-
sa perquè la compartim amb 
tot el poble” va declarar Santi 
Riera que va recollir el guardó 
en nom de tots els caramellai-

res. La Creu de Sant Jordi és 
el reconeixement més impor-
tant, a nivell de país, que pot 
aspirar una entitat. Si l’any 
passat la Generalitat de Cata-
lunya va declarar les Carame-
lles del Roser Element Festiu 
Patrimonial d’Interès Nacio-
nal coincidint amb l’inici dels 
actes de commemoració dels 
seus 425 anys, la Creu de 
Sant Jordi és el colofó que 
tanca solemnement la cele-
bració. És un reconeixement 
públic a totes les persones 
que han fet i fan possible que 
aquesta tradició tan nostra 
continuï ben viva i hagi sobre-
passat els quatre segles. El 
treball, el compromís, l’esforç 
i l’amor es la gran virtut dels 
caramellaires del Roser. 

El Consell Executiu del 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya del dia 12 d’abril 
va acordar atorgar la Creu 
de Sant Jordi a les Carame-
lles del Roser de Sant Julià 
de Vilatorta “per promoure 
la memòria i l’activitat d’una 
festa que, com a valuosa ex-
pressió de la música tradicio-
nal, es remunta al 1590. Les 
Caramelles del Roser tenen 
característiques singulars, 
com la indumentària o el cant 
dels Goigs del Roser. En el 
tombant dels segles XIX al XX 
van atreure l’atenció de re-
coneguts folkloristes. Actual-
ment, la seva colla caramel-
laire té un dels repertoris més 
amplis del país, des de fes-
teigs i evocació al poble fins 
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Des de la seva institució l’any 1981, a més de les Cara-
melles del Roser, hi ha sis personalitats vinculades a Sant 
Julià de Vilatorta que han estat mereixedores de la Creu de 
Sant Jordi. Són el dibuixant Antoni Batllori Jofré el 1992, 
l’arquitecte Ricard Bofill Leví i el polític Marcel·lí Moreta 
Amat el 1993, el metge-cardiòleg Antoni Bayés de Luna 
el 2003, la metgessa Anna Sanmartí Sala el 2005 i el po-
lític i economista Joan Colom Naval el 2011. A la comar-
da d’Osona només set entitats han estat distingides amb 
aquest guardó: la cobla Lluïsos de Taradell el 1986, el Festi-
val Internacional de Música de Cantonigròs el 1996, la Fun-
dació Hospital de la Santa Creu de Vic el 1998, El Club Patí 
Voltregà de Sant Hipòlit de Voltregà el 2006, el Casino de 
Vic el 2009, l’Associació de Sant Tomàs PARMO (Pro perso-
nes amb retard mental d’Osona) el 2013 i les Caramelles del 
Roser aquest any 2016. La Creu de Sant Jordi, juntament 
amb la Medalla d’Or i el Premi Internacional Catalunya, són 
la màxima distinció que pel mèrit civil pot rebre una persona 
o entitat per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció 
es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones 
naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat 
serveis destacats a Catalunya. 

a cants religiosos i corrandes 
de temàtica política i social. 
Les Caramelles del Roser de 
Sant Julià de Vilatorta, amb 
una història documentada 
de 426 anys, suposa un fet 
excepcional en el panora-
ma de les tradicions catala-
nes”. “Podem tenir un futur 
brillant si ens el proposem”. 
Amb aquestes paraules, el 
president de la Generalitat 
va clausurar el lliurament de 
les Creus de Sant Jordi. En 
un acte carregat de solem-
nitat, el president va valorar 
l’aportació dels guardonats 
al país com una oportunitat 
per “aprendre” el necessari 
per fer front al futur i explicar 
Catalunya al món “amb els 
seus millors exemples i mi-
llors pràctiques”. 

A més, Puigdemont va as-
segurar que la Creu de Sant 
Jordi no només reconeix es-
pecíficament els premiats, 
sinó “la cadena de valor” que 
cada un han generat al seu 
voltant. “Cada país que s’es-
timi allò que vol ser ho ha de 
reconèixer”, va afegir el presi-
dent, per concloure: “per això 
avui també som una nació 
viva i dinàmica que a través 
de la seva gent se sent ca-
paç d’oferir un futur millor als 
seus fills”.

L’acte de lliurament de 
la Creu de Sant Jordi es va 
clausurar amb les Carame-
lles del Roser entrant solem-
nement al Saló de Sant Jordi 
cantant els Goigs del Roser i 
interpretant l’himne nacional 
de Catalunya davant de les 
autoritats, els guardonats i 
els assistents. A fora el pati 
dels tarongers i dirigits per 
Manel Marsó els caramellai-
res van interpretar “Som vi-
latortins” i davant del presi-
dent la sardana “Rosa vera” 
del mestre Manuel Balasch, 
amb lletra d’Anton Carrera i 
harmonitzada per Santi Rie-
ra.

Set Creus de Sant Jordi
amb vincles vilatortins
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Malgrat la pluja del diumenge a la 
tarda, la Fira del Tupí va tornar a supe-
rar el llistó. Es calcula que unes 5.000 
persones van visitar-la durant els dies 
21 i 22 de maig. El projecte Lligams de 
terrissa – un torn de terrissa vilatortí a 
Jali (Gàmbia), una conferència sobre 
ceràmica japonesa, dos expositors de 
Polònia, dos del País Valencià i un al-
tre de Zamora van fer de l’edició d’en-
guany la més internacional. Només 
calia donar un cop d’ull al programa de 
mà i l’ampli ventall de propostes inte-
ressants per adonar-se que Sant Julià 
de Vilatorta es convertia en aquell cap 
de setmana en la capital terrissaire del 
país. Els artesans es van mostrar sa-
tisfets per l’increment en el nivell de 
vendes respecte anys anteriors. 

La trencada del tupí que inaugura 
la Fira va anar a càrrec de Joan Car-
les Rodríguez, alcalde de Sant Julià 
de Vilatorta, Carles Mundó, conseller 
de Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya, Dionís Guiteras, vicepresident 
de la Diputació de Barcelona, Joan 
Roca, president del Consell Comarcal 
d’Osona i l’humorista Pep Plaza, presi-
dent d’honor de la Fira, que es va ficar 
el públic a la butxaca amb les seves 
fantàstiques imitacions de personat-
ges populars. En els seus parlaments 
les autoritats van recomanar i convidar 
tothom a passejar-se per les parades i 
descobrir-hi petites joies i contemplar 
les magnífiques obres dels ceramistes 
i dels terrissers.

En aquesta edició i per tercer any 
consecutiu s’ha comptat amb un po-
ble terrisser convidat. L’Ajuntament 
del Bisbal d’Empordà va disposar d’un 
estand per promocionar la seva terris-
sa i ceràmica i per fer promoció turís-
tica del municipi. Lluís Sais, alcalde 
de La Bisbal i Joan Carles Rodríguez, 
alcalde de Sant Julià van agrair-se 
mútuament la convidada i la partici-
pació a la Fira. La Bisbal d’Emporda, 
s’afegeix a la llista d’honor dels pobles 
terrissers convidats, després que l’any 
passat ho fos Quart i en fa dos Breda. 

La Fira del Tupí va comptar amb 30 expositors, tots 
artesans de la terrissa i de la ceràmica, una desena dels 
quals venia per primer cop a Sant Julià. L’oferta era molt 
variada i de gran qualitat: des de la terrissa utilitària, fins 
a la decorativa passant per la joieria ceràmica. Enguany 
hi havia obradors d’arreu de Catalunya, dos de Polò-
nia, un de Benicarló (Castelló), un de Pereruela (Zamo-
ra) i José Àngel de la terrisseria Severino Boix d’Agost 
(Alacant) que era el convidat d’aquesta edició de la Fira. 
Aquest any també hi participava la Natàlia, una noia in-
vident de Viladrau que produeix les seves pròpies peces 
de ceràmica. Els comerciants del poble i les escoles van 
complementar la fira amb els seus productes i manuali-
tats.  Tots van valorar positivament la seva participació. 

L’edició d’enguany ha tingut testimonis de Gàmbia, Japó, Polònia i 
Espanya. La Bisbal d’Empordà ha estat el municipi terrisser convidat

30 terrissers i ceramistes posen a la 
venda les seves obres i produccions
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Inspirat en la figura d’en 
Joan de ca la Llebre, l’últim 
terrisser de Sant Julià de Vila-
torta, el dia 21 de maig es va 
inaugurar un monument als ter-
rissers catalans i molt especial-
ment als que amb el seu noble 
ofici donaren nom i prestigi al 
nostre poble. El conjunt escul-
tòric que representa el terrisser 
treballant a la roda és obra de 
la reconeguda escultora Marta 
Solsona i s’ha situat en un racó 
a redós de l’absis romànic de 
l’església, al cor de l’antiga sa-
grera.

Amb la mort d’en Joan de ca 
la Llebre Sant Julià de Vilatorta 
ha quedat orfe de terrissers.

Si bé la Fira del Tupí ens re-
corda un cop a l’any la industria 

Una escultura evoca el passat terrissaire 
del nostre poble i homenatja tots els
terrissers de Catalunya 

tradicional del poble, ara tenim 
al carrer, sempre present, una 
icona que evoca el nostre pas-
sat terrissaire. El text de la pla-
ca així ho constata.

A l’acte d’inauguració hi van 
assistir l’esposa, fills i família 
de Joan Capdevila, la Marta 
Solsona, autora de l’escultura, 
les autoritats convidades, l’al-
calde de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, i els membres 
del consistori. En la realització 
del conjunt escultòric, a més 
de l’artista Marta Solsona, hi 
ha participat l’empresa Manuel 
Parellada Montserrat, SL que 
ha fet la reproducció de la figura 
en bronze i SAV Vilaró, SL que 
ha reproduït en acer patinable 
(corten) el prototipus de torn 

realitzat amb fusta per Climent 
Villegas. El terrisser de Quart, 
Josep Mestres, ens va obrir les 
portes del seu taller per pren-
dre les mides del torn i posar 
ell mateix, vestit a l’antiga, com 
a model perquè en Xevi Pona 
fes les fotografies de la postu-
ra  i captar amb detall la posi-
ció de les mans i els peus, per 
a l’escultura. També va fer els 
models en fang dels elements 
que hi ha sobre la taula del torn 
del monument.  Tota l’obra i el 
seu procés ha estat coordinat 
i supervisat per la regidoria de 
cultura de l’Ajuntament.

L’escultura és un record i 
homenatge a tots els terrissers 
del poble. Vilatorta els ho de-
via.

MONUMENT 
ALS TERRISSERS 
DE CATALUNYA

....

SANT JULIÀ 
DE VILATORTA 

POBLE 
DE TERRISSERS

La fabricació d’objectes de 
terrissa va constituir, des del 

segle XVI, una de les activitats 
més característiques i impor-
tants del poble. Per això era 
conegut popularment amb 
el nom de “Sant Julià de les 
Olles”. En aquesta època a 

Sant Julià de Vilatorta hi havia 
32 obradors i 27 forns. L’any 
2008 va morir Joan Capdevila 

Boixassa, l’útim terrisser de 
Sant Julià de Vilatorta.
Sant Julià de Vilatorta, 

Fira del Tupí, maig de 2016.

Text de la placa del monument
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La idea d’una gelosia de cerà-
mica, presentada per l’arquitecte 
Albert Colomer i la ceramista Judit 
Molera, ha guanyat la quarta edició 
del Projecte I+T (Innovació més tra-
dició) Memorial Joan Capdevila. Se-
gons els seus autors aquesta idea 
ha nascut amb la intenció que es-
devingui una peça real que es pugui 
aplicar. Inicialment, es van inspirar 
en les gelosies que des de sempre 
s’han usat com a tancament que 
permetia el pas de l’aire cap a l’in-
terior. L’element bàsic, a partir del 
qual es pot construir la gelosia, és 
una peça de ceràmica en forma de 
llibreta a mig obrir, d’aquí el nom. 

El projecte i l’obra van ser expo-
sats a l’Aula de Cultura durant els 
dos dies de la Fira, mostrant tot el 
procés de gestació i la peça defini-
tiva com a resultat final. Els autors 
varen presentar i explicar el treball 
realitzat de forma conjunta i interdis-
ciplinària. La dotació econòmica del 
projecte, de 2.500 €, fou lliurat per 
Carles Mundó, conseller de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya qui 
va destacar la particularitat del pro-
jecte, que té una gran complexitat 
d’elaboració, un autèntic compendi 
de tecnologia, d’ofici i de creativitat.

En el certamen d’enguany es 
presentaren dues propostes més: 
camuflatge útil i baranes per a una 
nova arquitectura, ambdues obres 
de Gemma Codina, Gemma Solà i 
Blanca Bigas.

El  Projecte I+T  té per objectiu 
apostar per la innovació de les for-
mes sense obviar les tradicionals 
com a referent o punt de partida i 
vol fomentar l’estudi i recerca d’al-
ternatives a les peces i atuells po-
pulars, tradicionals i ancestrals per 
dotar-los de nous usos i funcions 
i línies de disseny innovadores. El 
tema d’enguany estava enfocat en 
l’àmbit de la construcció i els seus 
ornaments.

Presentació de la 
gelosia llibreta 
guanyadora del 
Projecte I+T

A la Fira de l’any passat es va exhibir i fer anar un torn de 
peu dissenyat per Lluís Vilalta i construït per Climent Ville-
gas. Aquest torn era un prototipus per instal·lar-lo, dies des-
prés de la fira, a l’estudi de l’artista Marta Solsona perquè hi 
comences a treballar l’escultura del terrisser en la postura 
natural que es volia donar a la figura del monument. Des 
d’Abaraka Bake se’ls va encendre la bombeta i van proposar 
de construir-ne un altre per enviar-lo a Jali. Naixia el projec-
te “Lligams de terrissa” en col·laboració amb l’Ajuntament. 
El documental que es va presentar durant la Fira del Tupi, 
corealitzat per Miquel Loan i relata el procés de construcció 
i el  viatge que van fer un grup de vilatortins, entre els quals 
hi havia el mateix Climent Villegas, que es van desplaçar a 
Gàmbia per instal·lar el torn. La Rosa Garcia, ceramista i di-
rectora artística de la Fira també hi va anar com a voluntària 
per ensenyar a fer terrissa al torn a les dones de Jali.

Projecte “Lligams de Terrissa”
Un torn vilatortí a Gàmbia
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Tres conferències, dos docu-
mentals, una exposició i la pre-
sentació d’un llibre van agom-
bolar una fira monogràfica que 
ja comença a ser un referent a 
la Catalunya Central. Les confe-
rències i projeccions estrenaven 
un nou emplaçament: la sala 
d’actes de l’Ajuntament, just a 
sobre l’Aula de Cultura.

En Joan Farré, mestre artesà 
i cisteller va ser el ponent d’una 
interessant conferència titulada 
“Més que cistells” en la qual va 
explicar el seu treball per assolir 
una perfecta simbiosi entre la tèc-
nica tradicional i la innovació en 
el disseny, i la seva experiència 
en la projecció internacional dels 
seus projectes. La doctora Alba 
Colombo ens va oferir un passeig 
introductori a la ceràmica japo-
nesa amb el títol “Els secrets de 
Kyushu”. José Ángel Boix, de la 
terrisseria Severino Boix d’Agost 
(Alacant), hereu d’una nissaga de 
cinc generacions de terrissaires, 
va basar la seva conferència ex-
plicant la seva peculiar forma de 
treballar amb el torn i la va il·lus-
trar amb fotos històriques de la 
seva família. 

Les projeccions d’enguany 
van ser “L’home de foc” un do-
cumental sobre el ceramista 
Llorens i Artigas i “Un torn vila-
tortí a Jali” ambdós produïts per 
Miquel Loan. 

L’Associació de terrissers i 
Artesans de Quart (Girona), en-
capçalada per en Josep Mes-
tres van fer la presentació del 
llibre “Paraules que treballen el 
fang” recull de mots i locucions 
dels oficis de terrisser i rajoler a 
Quart. 

A més de l’exposició del Pro-
jecte I+T, l’Aula de Cultura tam-
bé va acollir l’exposició “Sota 
cobert”, una interessant mostra 
de diversos tipus de teules, de 
la col·lecció de Ramon Vila.

Conferències, 
projeccions 
i exposicions

El Mos del Tupí ha arribat a la cinquena edició com una acti-
vitat ja consolidada i una de les que atrau més públic a la Fira. 
L’hora del vermut es va convertir en una trobada cordial entre 
restauradors i visitants que hi van per tastar els productes servits 
en cassoleta de terrissa dels establiments que hi participaren: el  
bar Jepi, el restaurant de Puig-l’agulla, el bar-restaurant de les 
Set Fonts, l’hotel Mas Albereda Hotel, el bar l’Escut, el bar-res-
taurant del Casal d’Avis Font Noguera, l’hotel Torre Martí , la 
Botiga dels canelons, la pastisseria Crossandra i Art Cervesers. 
Entre el dissabte i el diumenge es van repartir unes 1.400 raci-
ons. L’Escola de Música de Vic hi va ser novament present amb 
un grup de combos  format per alumnes joves que va amenitzar 
la jornada inaugural del dissabte. Com a novetat d’enguany, tots 
els voluntaris van estrenar uns polos de color verd festuc que 
hi duien brodats els logos de la Fira del Tupí i la marca turística 
“destí del bon gust” i l’escut de l’Ajuntament que els identificava 
com a col·laboradors de la Fira.

Mos del Tupí
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Com l’any passat, la pluja del diumenge no va impedir que es 
pogués celebrar el 3r Concurs de Cuina Vilatortina de cassola 
sota les carpes de la plaça de Catalunya.  La proposta d’aquest 
any era l’estofat de vedella, cassoles que presentaren la Mercè 
Robles, en Carles Prat, la Mercè Vilalta, la Margarida Peroliu, 
l’Anna Corderroura i la Pura Pérez. Segons el jurat, tots els plats 
eren boníssims! 

Així ho va determinar el jurat format per Núria May –investi-
gadora i gastrònoma de la Fundació Alícia-, Pep Company –del 
Bar Catalunya- i Francesc Hervias –regidor de promoció econò-
mica de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta- 

Després d’una llarga deliberació, per un frec a frec entre les 
cassoles 5 i 6, el jurat va atorgar el premi a la núm. 5 que era 
la que va presentar la Mercè Vilalta –guanyadora de la primera 
edició del concurs, dedicat en aquella ocasió als peus de porc-. 

La Mercè ha volgut compartir el premi amb l’Anna Corderrou-
ra que va merèixer una distinció especial del jurat. Totes dues 
aniran a sopar plegades a l’hotel Mas Albereda. 

En agraïment tots els participants van ser obsequiats amb 
el tupí commemoratiu del certamen. Acabat l’acte el públic va 
poder tastar totes les cassoles.

El 3r Concurs de Cuina vilatortina 
de cassola, molt renyit

Les demostracions 
de com fer anar el 
torn i els tallers de 
rakú, a la plaça Major
     Un camí de rajoles i peces 
tarades de terrissa conduïen 
pels carrers del Pont, de Rec-
tor Roca i del Campanar cap  a 
la plaça Major on enguany hi 
havia els tallers i s’hi feien les 
demostracions de fer terrissa 
amb torn de peu i torn elèctric. 
El nou emplaçament  destaca-
va com un lloc acollidor i prepa-
rat per rebre el públic, sobretot 
quitxalla, que venien per apren-
dre a fer fang, fer anar el torn 
o simplement admirar els ter-
rissers fent el seu ofici. Una de 
les activitats més destacables 
foren els tallers de ceràmica, on 
els Alumnes de l’escola d’Art 
de Vic ensenyaven els nens a 
fer peces de fang amb diverses 
tècniques. Aquest any molta 
quitxalla va crear la seva pròpia 
rajola, que un cop cuita els serà 
enviada a casa. Una altra de 
les activitats que habitualment 
té una gran acollida i on s’atura 
més gent és la demostració del 
torn a càrrec dels artesans que 
participen activament a la Fira.

Entreteniments
i espectacles infantils

La Fira tampoc es va obli-
dar de la vessant més lúdica i 
el públic infantil aquest any va 
tornar a muntar l’espai famili-
ar “Som petits!”. on van poder 
trobar jocs en una estructura de 
30 m2. Disposar d’aquest espai  
de jocs monitoritzat, permet a 
molts pares deixar-hi els seus 
fills per poder visitar i comprar 
per la Fira al seu aire, amb la 
tranquil·litat de saber que els 
nens també s’ho passen bé. 
Malgrat  la pluja del diumenge 
a la tarda també es va poder fer 
l’espectacle infantil dins el Saló 
Catalunya
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Trobada d’autocaravanes
Un altre fet destacable és que per quart any consecutiu i du-

rant tot el cap de setmana Sant Julià va acollir la 4a Trobada 
d’autocaravanes a l’aparcament del parc de les Set Fonts. Una 
dotzena d’autocaravanistes varen aprofitar la trobada per venir 
a visitar la Fira del Tupí i conèixer i visitar el nostre poble. De la 
trobada se n’han pogut llegir molt bones crítiques a les xarxes 
socials i als mitjans de difusió especialitzats. 

El concurs d’Instagram
Una gran quantitat d’imatges han estat etiquetades amb el 

hashtag #firatupi16. El tercer concurs que es fa en el marc de la 
Fira del Tupí. La guanyadora ha estat l’Àurea Castosa, de Bar-
celona que ha presentat una fotografia en què mostra terrissa 
al carrer i un quadre de pintura ràpida reproduint-la . El premi  
l’atorga l’Associació de Comerciants de Sant Julià de Vilatorta i 
consisteix en un lot de productes dels seus establiments. El pre-
mi a la foto que millor reflecteix el comerç local ha quedat desert, 
la fotografia que optava al premi va ser penjada fora de termini.  
La decisió del jurat ha estat difícil a causa de l’alt nivell de les 
fotos presentades al concurs.

Enguany hi ha hagut més 
mitjans de comunicació que 
mai que s’han fet ressò de la 
de la Fira del Tupí: Premsa, rà-
dio i televisió han parlat de la 
Fira o li han dedicat programes 
especials.

L’espai “Gent de casa” de 
Canal Taronja Osona va entre-
vistar Lluís Solanas, regidor de 
turisme i Rosa Garcia, ceramis-
ta i directora d’art de la Fira i la 
tècnica de turisme Roser Go-
dayol.

 La Fira del Tupí també va ser 
present al programa “La Tribu” 
de Catalunya Ràdio” del dia 19 
de maig en la secció gastronò-
mica que protagonitza setma-
nalment el xef Nandu Jubany. 

La Xarxa de Comunicació 
que agrupa més d’una trentena 
de Televisions Locals de Ca-
talunya i a Osona es pot veu-
re a través de El 9 TV i el Punt 
Avui TV, va emetre en directe el 
programa 1Món.cat. En princi-
pi estava previst fer-ho des de 
la plaça Major però la pluja va 
obligar a emetre’l des de dins 
de ca l’Anglada com a plató 
improvisat. El programa, que 
es va emetre de les 4 a les 6 
de la tarda del diumenge 22 de 
maig, va comptar amb la nostra 
companya i periodista Meritxell 
Vilamala com a presentadora 
i amfitriona. Durant l’emissió 
del programa es va entrevistar 
a Rosa Garcia, directora artís-
tica de la Fira, a l’alcalde Joan 
Carles Rodríguez, a l’escultora 
Marta Solsona i el mestre ter-
rissaire Josep Mestres. Es va 
parlar també del monument 
als Terrissers i de la col·lecció 
de terrissa que Josep Masó va 
anar fent a base d’anys i esforç 
i que  l’Ajuntament va adquirir 
l’any passat. Les Caramelles 
del Roser van posar la nota mu-
sical a l’emissió del programa. 

La Fira del Tupí 
en els mitjans 
de comunicació

Les visites guiades de les rutes vilatortines

Com a activitats complementàries de la Fira els  visitants 
tenien la possibilitat de fer les dues rutes guiades: la del Mo-
dernisme- Noucentisme i la de l’Aeròdrom. Una seixantena de 
persones van  gaudir d’aquestes rutes amb guies que els acom-
panyaven i donava les explicacions detallades dels llocs que vi-
sitaven. El més destacat és que la gent ja en coneixia l’existèn-
cia, gràcies a la tasca de difusió que en fan els responsables de 
Meteovilatorta.
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Angelina Vilamala,
missionera

Angelina Vilamala Font ha viscut a Bolívia durant 22 anys, on 
confessa haver estat molt feliç. Allà és padrina de 33 nens, on 
també hi ha la seva filla adoptiva Milagros. Ha treballat d’auxi-
liar d’infermeria en diferents comunitats, en un orfenat... Té 65 
anys i és feliç compartint l’alegria de la gent. Parla català, cas-
tellà i sap dir quatre paraules en quítxua. Creient i practicant, li 
agraden les pràctiques piadoses, tot i ser una persona activa.  
Nascuda a Sant Julià de Vilatorta el 30 d’abril del 1951, Angelina 
sempre ha tingut present les seves arrels quan no era a Catalu-
nya. Té tres germanes: la Maria Carme, la Concepció (bessona), 
i la Maria.

De què treballaves abans de 
marxar?
Vaig treballar a Sant Tomàs 
durant set anys. I llavors me’n 
vaig anar a les missions, sem-
pre he tingut un esperit una 
mica aventurer.

I en què consistien aquestes 
missions?
Es tracta d’unes missions 
que es fa l’Obra de Coope-
ració Apostòlica Seglar per 
Hispano-Amèrica (OCASHA), 
a través dels bisbats. En el 
meu cas, del Bisbat de Vic 
vaig anar al Bisbat de Poto-
sí, a Bolívia, per treballar la 
promoció de la dona, on els 
ensenyàvem a escriure, a lle-
gir, l’alimentació infantil, etc. 
Aquests compromisos dura-
ven tres anys i un cop aca-
bats havies de torna un mes 
de descans per tornar amb el 
mateix equip o formar-ne un 
altre. Això representava que-
dar-me tres mesos per for-
mar equip. El tercer cop que 
havia de tornar, vaig dir que 
m’hi volia quedar i vaig deixar 
OCASHA perquè només pots 
formar-ne part amb equip.

I a què et vas dedicar ales-
hores?
Al Bisbat de Potosí, hi havia el 
padre Jesús Bello de Galícia 
i, com que m’agradava molt 
la feina de les treballadores 
en les postes sanitàries, va dir 
que em pagaria els estudis. 
Em vaig posar a estudiar i, 
quan vaig tenir el títol, vaig co-
mençar a treballar per l’estat.

I en què consistia la posta 
sanitària?
Es tractava d’atendre a les 
comunitats rurals que hi ha. 
Jo sola en tenia vuit i anava 
a cada comunitat a fer les 
consultes: vacunes, pes, tall, 
control pediàtric, receptes 
mèdiques, control prenatal, 
atenció de parts, controls 
postnatals, etc.

“Sempre he tingut un esperit aventurer”
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per pobles?
La meitat del mes estava a la 
posta sanitària (que era a la 
comunitat més gran) i l’altra 
meitat del mes visitava les 
altres comunitats. Sortia a 
principis de mes i anava a la 
primera on m’hi quedava dos 
dies. Aquests dos dies, tenia 
totes les consultes. Passats 
aquests dos dies venia un 
comunal a acompanyar-me a 
la següent comunitat, perquè 
anava molt carregada amb 
les balances, medicaments, 
etc. Cada mes una família 
diferent de cada comunitat 
tenia l’obligació d’acollir-me: 
donar-me menjar i dormir. I 
un membre d’aquesta famí-
lia m’acompanyava a l’altra 
comunitat. Alguns cops eren 
quatre hores de camí, un altre 
cop eren vuit hores de camí.

Les altres dues setmanes 
de mes que em quedaven 
estava a la posta sanitària. Si 
hi havia alguna urgència, em 
venien a buscar. Algun cop 
si que havia d’anar a atendre 
un part amb quinze hores de 
camí. Caminavem tota la nit 
sense parar. Si era més greu 
avisàvem l’hospital a través 
de radiofreqüència.

I sempre has anat a peu?
Al final, vaig compra una 
moto que em va regalar en 
Jordi Pujol. Vaig fer-li una 
carta dient-li que caminava 
moltes hores diàries i em va 
enviar els diners perquè me la 
comprés: una Yamaha. Des-
prés vaig tenir una Honda.

Per què vas deixar la posta 
sanitària?
Quan treballava a Vitichi, hi 
havia una congregació de 
pares colombians que va 
rebre la meitat de l’herència 
d’una senyora alemanya. Ella, 
que havia estat a la zona, va 
veure la necessitat que tenien 

els nens orfes i va deixar-ho 
exclusivament per a ells. Els 
pares no sabien a qui posar 
al càrrec i m’ho van oferir a 
mi.

I què vas decidir?
Amb canalla no hi havia tre-
ballat mai, però em van tocar 
un punt dèbil perquè també 
sóc orfe. Vaig proposar al 
ministeri que em traslladessin 
en aquella comunitat i poder 
combinar les dues feines. 
Hi havia una catequista que 
m’ajudava i jo li donava la 
meitat del meu sou. Viva 
a l’orfenat i durant un any 
ajudava als matins, als ves-
pres i els caps de setmana, 
tot i que hi vivia. Aquesta 
noia que m’ajudava, però, va 
deixar l’orfenat i me’n vaig fer 
càrrec, deixant el món de la 
salut.

Com es deia l’orfenat?
No recordo ben bé el nom, 
però significava “Casa de 

tots” en quítxua. Era com les 
aldees SOS, un sistema on 
l’orfenat és com una família, 
com si estiguessin a casa 
seva. Tot el contrari d’un 
internat.

Quants nens tenies?
Deu nens. Hi havia una se-
nyora que m’ajudava a la 
cuina, perquè jo sóc un zero a 
l’esquerra. En tenia de petits 
de grans. N’hi havia tres que 
semblaven bessons, tenien 
quatre mesos, sis i nou. I 
els més grans m’ajudaven 
sempre. Allà és molt dife-
rent d’aquí. Els dissabtes i 
els diumenges anàvem al riu 
a rentar la roba o a buscar 
aigua, m’ajudaven a donar el 
menjar als més petits, a triar 
els pèsols, les faves, etc.

Aquests devien ser dels 
últims anys a Bolívia...
Sí, llavors vaig anar a un in-
ternat, de dilluns a divendres, 
on hi havia nens més grans. 

“La meitat del mes estava a la  posta 
sanitària i l’altra, caminant per les comunitats”
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Aleshores tenia una nena que 
va viure amb mi des dels nou 
mesos, la Milagros. Després, 
d’aquest internat, vaig tornar 
a treballar a la Paz, a l’orga-
nització Yanapi. Van ser els 
últims anys a Bolívia.

I no et vas poder endur la 
Milagros aquí?
Quan vaig marxar el seu pare 
primer deia que sí, després 
que no. Al final se la va que-
dar ell, però cada any la vaig 
a veure. No fallo ni un any.

Entenc, doncs, que és el 
més semblant que has tin-
gut a una filla...
I tant! La vaig tenir des de ben 
petita fins als cinc anys i mig. 
La vaig ensenyar a caminar, a 
menjar, a parlar...

Després quan vas tornar a 
què et vas dedicar?
L’any 2007 quan vaig tornar, 
em vaig posar a treballar amb 
les germanetes.

Durant aquests 22 anys a 
Bolívia i amb una vida tan 
activa, com t’ho feies per 
resar? Ja tenies temps?

Tot pot ser una oració. Si 
ofereixes tot el que fas, ja és 
una oració, ja és una pregària 
a Déu i una acció de gràcies, 
procurant-ho fer tan bé com 
es pugui. Veient en cada cosa 
la presència de Déu: veient 
un malalt, veia Déu sofrint; 
veient un part, veia la vida 
que rebem a través de Déu. 
En definitiva, tenir una pre-
sència en cada persona, mirar 
persones com a persones 
però també com a imatges de 
déu i fills de Déu.
És quelcom que ja forma part 
de mi, sempre ho he mirat per 
aquest cantó. No hi pensem 
pas que estem envoltats 
d’aire perquè el vivim. No el 
veiem, però hi estem contí-
nuament amb contacte. La 
pregària per mi és està en 
contacte sempre amb el que 
creus. Sense que ho vegis, 
sense que ho toquis, sense 
que ho notis, però que ho 
vius.

Quines diferències creus 
que hi ha entre la religió 
d’aquí i la d’allà?
És molt diferent. Allà es viu 
molt la religió, concretament, 

la teologia de l’alliberació, que 
a mi m’agrada. Aquí és molt 
conservadora.

En quins aspectes?
Potser s’hauria de ser més 
obert, s’hauria de viure amb 
la gent. És un cercle una mica 
tancat. Aquí el mossèn només 
té un lloc. Allà el sacerdot és 
un més del poble. És el “pa-
drecito”, que tothom el res-
pecte i l’estima, que està en 
tots els esdeveniments tant 
familiars com comunals.

Potser per això la religió 
aquí té menys adeptes?
Potser. Aquí no hi ha jovent. 
Crec que hauria de ser més 
oberta. Allà pots celebrar 
una missa i els joves poden 
expressar-se amb una dan-
sa, una representació de les 
lectures, transmetent així la 
seva fe.

Sent una persona creient i 
practicant, què en penses 
del Papa Francesc?
M’agrada molt. Té unes idees 
diferents que m’agraden, tot 
i que no sé si els hi deixaran 
tirar endavant.

“Aquí la religió és molt conservadora”
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de la dona?
L’haurien de deixar actuar 
més. A Bolívia quan col·la-
borava amb les parròquies, 
havia dirigit enterraments, la 
paralitúrgia i preparació dels 
sagraments.

Quan eres allà vas trobar a 
faltar alguna cosa de Sant 
Julià?
No tenia temps de pensar, tot 
i que sempre tenia present les 
meves arrels Crec que van pa-
tir més la meva família que jo.

I el revés? Quan vas tornar 
vas enyorar Bolívia?
Sí, i encara ho trobo a faltar 
ara. Allà amb poca cosa vius. 
No necessites res i ho tens 
tot. No es fan problema de 
res la gent, “ja ho farem”.  
Aquí ho tens tot i encara 
necessites coses i per qual-
sevol ximpleria hi ha compli-
cacions.  Allà si se’t presenta 
alguna persona el vespre, 
hi ha sopar i llit per tothom. 
Aquí se’t presenta algú i tot 
són: “ostres com ho farem”, 
“hauríem d’arreglar aquella 
habitació” “no sabem què 
menja i si li agradarà”. Repre-
senta una revolució.

Quin és el lloc que t’agrada 
més de Sant Julià?
Les Set Fonts perquè és molt 
tranquil i té aquests escrits 
històrics del poble. També 
m’agraden les roques de 
l’Albereda.

Un bon amic o amiga del 
poble?
La Maria Soler i la Teresa 
Carrera.

Quina creus que és la millor 
experiència que has viscut 
fins ara?
Els anys d’auxiliar d’infermeria 
a Bolívia, treballant en postes 
sanitàries. Són els anys més 
feliços de la meva vida.

I la pitjor?
El pitjor és que allà són molt 
masclistes i tracten la dona 
una mica malament, sobre-
tot de portes endins. El nen 
sempre és superior a la nena 
en una família. És un aspecte 
que s’ha de treballar més, 
tot i que hi ha llocs que s’hi 
coneix.

Si poguessis tornar enrere, 
què canviaries?
Potser m’hagués preparat 
més en el camp de salut, si 
hagués tingut més possibi-

litats, temps i intel·ligència. 
Estudiar medicina, per exem-
ple.

Com et definiries a tu ma-
teixa?
De defectes, sóc molt tos-
suda i també sóc molt feta 
a la meva. En dec tenir més, 
però un mateix no se’ls veu. 
I de virtuts, em sembla que 
sóc generosa i m’adapto molt 
fàcilment a les circumstànci-
es, gràcies a Déu.

Què et treu de polleguera?
No puc tolerar la hipocresia.

Què et fa feliç?
Estar amb la gent i que es-
tiguin contents. Em fa feliç 
compartir l’alegria.

Quin consell creus que és 
imprescindible per viure la 
vida?
Tenir pau i sentir-se realitzat. 
Em sembla molt important 
que la persona se senti rea-
litzada. I si se sent realitzada, 
tindrà pau.

T’has sentit realitzada?
Jo sí!

Carles Fiter

Ídol: Ghandi
Polític: Carles Puigdemont
Pel·lícula: Sonrisas y 
lágrimas
Cançó: Qualsevol sardana
Llibre: La Bíblia
Versicle: Salms i el nou 
testament
Color: Blau
Número: 13
Somni: Que la Milagros 
pogués venir i la indepen-
dència de Catalunya
Mar o Muntanya: Tot 
m’agrada
Salat o dolç: També 
m’agrada tot, a vegades 
ho barrejo

“Tot pot ser una oració a Déu”
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RESTAURANT de  PUIGLAGULLA

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

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

VIC (Osona)

Tel. 93 812 27 01
Mòbil 699 07 91 08
info@instalad.com
Polígon La Quintana

Carrer de la Indústria, 18
08504 Sant Julià de Vilatorta

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

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

BAR - RESTAURANT

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
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El poble opina

Quim Ordeix, Dario Lop 
i Andreu Orfila (13 anys)
Sí, sobretot per les activitats i 
festes que s’hi fan, com ara el 
Torneig de Bàsquet o l’Ence-
sa de les Set Fonts. Fins a on 
el coneixen no ho sabem… 
Potser una mica més enllà del 
Lluçanès ja no el saben situar.

Àngel Cortina (76 anys)
He fet de barber tota la vida, 
almenys a la Plana de Vic, 
és conegut. Tenia clients des 
de Llívia fins a Barcelona i 
sabien que jo era d’aquí. Que 
les caramelles cantessin a la 
Sagrada Família i al Palau de 
la Generalitat també l’ha fet 
conegut.

Maria Josefa Mariol 
(77 anys)
Déu n’hi do si és conegut! 
Penso que sobretot per la 
tradició de les caramelles, 
de la terrissa, per la quanti-
tat de gent que hi ha passat 
estius… Durant una època 
s’ha estancat, però a veure si 
entre tots ho millorem! 

Ivette Aumatell 
i Fina Godayol (36 i 51 anys)
A escala provincial sí. A la 
Crossandra, almenys, veiem 
que hi ve gent de tota la 
comarca. I ara també és un 
poble molt actiu a Internet. 
El que sí que és cert és que 
segurament abans era més 
conegut, perquè hi havia més 
estiuejants.

Núria Soler (15 anys)
A la comarca la gent sí que el 
coneix. Té coses importants, 
com ara les caramelles, però 
entre el jovent d’Osona so-
bretot se’n parla per la Tupi-
nada de la Festa Major.

Pau Robles (70 anys)
A Barcelona molta gent el 
coneix, pel fet d’haver estat 
poble d’estiueig, igual que 
Tona o Viladrau. Més enllà de 
Barcelona no ho crec, però 
-als que vivim aquí- ja ens 
està bé. Ara per ara és un 
poble tranquil i ben cuidat, i 
volem que continuï així.

- Creus que la gent coneix Sant Julià?

Carles Fiter
Meritxell Vilamala
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Tel. 600 64 20 77
C. Núria, 10

Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.com
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A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya:
CAMINADA NOCTURNA
Inscripcions a la sortida. Preu 4€ (org. Tupinots)

Dissabte, 16 de juliol

A 2/4 de 5 de la tarda, carrers del poble:
AIGUA PEL JOVENT (org. Tupinots)

A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya:
SARDANES amb la 
cobla LA FLAMA DE FARNERS

A les 10 de la nit, al parc de les Set Fonts:
FESTA JOVE POST AIGUA PEL JOVENT

Diumenge, 17 de juliol

A les 9 del matí, a la plaça de Catalunya:
23a TROBADA DE MOTOS ANTIGUES
 
A les 9 del matí, al parc de les Set Fonts:
CONCURS DE BOTXES

A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya:
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
Presentació del llibre i DVD sobre
EL PARE MANUEL CAZADOR
a càrrec de FRANCESC ORENES

A les 7 de la tarda, a l’Aula de Cultura:
Inauguració 7a MOSTRA DART LOCAL

Dilluns, 18 de juliol

A 2/4 de 7 de la tarda, plaça de Catalunya:
ESPECTACLE I TALLER DE CIRC 
amb LA FÀBRICA DELS SOMNIS
XOCOLATADA + SIIBOO AFRICA
(org. Abarka Bake)

Dimarts, 19 de juliol

A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça Major:
TRIANGULAR DE BÀSQUET
 
A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de Catalunya:
VILATORTA PAM A PAM
El concurs més vilatortí, retransmés per El 9TV

Dimecres, 20 de juliol

A 2/4 de 8 de la tarda, plaça de Catalunya:
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA
A càrrec dels alumnes 
del GIMNÀS FITPAUNES

A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya
CINEMA A LA FRESCA
projecció de la pel·lícula: 
MÀGIA A LES SABATES
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A les 7 de la tarda, a la plaça de Catalunya:
GIMCANA I BICICLETADA POPULAR 

A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça Major:
SUITE VILATORTA  
“UN RETAULE DEL PASSAT”
Vernissatge del nucli antic i ca l’Anglada
amb WIKITRIO  ENSEMBLE
i VILATORTA TEATRE

Divendres, 22 de juliol

A les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya:
21è CONCURS D’ALLIOLI
 
A les 9 del vespre:
SOPAR POPULAR
 
A 2/4 d’11 de la nit:
sobretaula del sopar amb
“ELS SECRETS DE MR. STROMBOLI”

A les 12 de la nit:
GRAN BALL DE FESTA MAJOR
BALL DEL FANALET I FESTA DELS 80’s
amb el DJ XEVI FESTES
(coorganitzat amb Tupinots)

Dissabte, 23 de juliol

A les 10 del matí, a la zona esportiva:
ATRACCIONS INFLABLES
 
A 2/4 de 12 del migdia:
FESTA DE L’ESCUMA

A les 2 del migdia, a la zona esportiva:
DINAR JOVE

A les 5 de la tarda, al parc de les Set Fonts:
SARDANES amb la cobla ROSALEDA

A les 5 de la tarda, a la zona esportiva:
FESTA HOLI (coorganitzat amb Tupinots)
Festa per tacar-te de pols de colors.
Per a tots els públics.
Vine vestit de blanc, amb ulleres i mocador.

A 2/4 de 8 del vespre, plaça de Catalunya:
CONCERT per l’ORQUESTRA ROSALEDA

A 2/4 de 12 de la nit, plaça Catalunya:
BALL DE FESTA MAJOR 
amb l’ORQUESTRA LOCA HISTERIA
(versions dels anys 70, 80 i 90)

A les 12 de la nit, a la zona esportiva:
DISCO MÒBIL (org. Tupinots)

Diumenge, 24 de juliol

A les 10 del matí, a la plaça de Catlunya:
17a TROBADA DE PUNTAIRES

A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya:
5a TROBADA GEGANTERA 
I CERCAVILA
 
A les 5 de la tarda, a la plaça de Catalunya:
ACTUACIÓ INFANTIL amb MOXI-TROXI

A les 10 de la nit, plaça de Catalunya:
FI DE FESTA amb LA NOVA TRINCA
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7a Mostra d’Art Local
Inauguració: diumenge, 17 de juliol, a les 7 de 
la tarda, a l’Aula de Cultura
Dies d’exposició: dissabte dia 23 i diumenge 
dia 24
Horari: matins d’11 a 2/4 de 2 i tardes de 5 a 8

Projecció del documental sobre el Pare Manu-
el Cazador i presentació del llibre de “El pare 
Manuel Cazador o la passió per la ciència”
a càrrec de Francesc Orenes

Diumenge, 17 de juliol
A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya

Suite Vilatorta 
“Un retaule del passat”
La remodelació del nucli històric suposa la 
dignificació de l’espai més emblemàtic de Sant 
Julià de Vilatorta. És en aquest lloc on comen-
ça la nostra identitat. Amb les obres de rehabi-
litació de ca l’Anglada el municipa gaudirà d’un 
nou equipament. Partint del significat històric 
d’aquests dos elements es proposa un acte 
original i únic que té com a font d’inspiració el 
retorn als orígens: personatges, música, imat-
ge i color compartiran  l’espai i configuraran 
un moment visual amb pinzellades històriques, 
sons tradicionals genuïnament vilatortins i un 
esclat de llum sorprenent. Un acte amb Wiki-
trio Ensemble i Vilatorta Teatre.

Dijous, 21 de juliol, 
a les 10 de la nit a la plaça Major

Pregó 
de la 
Festa 
Major

Sopar popular
Sopar compartit a plaça: El sentit d’aquesta festa 
en comunitat és perquè s’hi participi presencialment. 
Es recomana que no vingueu a buscar el sopar si 
teniu intenció de menjar-vos-el a casa. No trenquem 
l’autèntic esperit de la festa.
Tiquets: Ja es poden adquirir els tiquets del sopar 
fins el dimarts 19 de juliol a l’Ajuntament.
Preus: 
Preu simbòlic d’1€ per tiquet per a les persones 
empadronades.
Persones no empadronades: 8€. 
Amb aquesta mesura es vol evitar el mal ús que es 
pugui fer dels tiquets i el malbaratament del menjar.
Cal dur: taula, cadira i coberts
Muntatge i desmuntatge de les taules: Les taules 
es poden muntar a partir del matí del mateix diven-
dres. Un cop acabat el sopar no cal que us aixequeu 
ni desmunteu les taules perquè hi haurà l’especta-
cle “Els secrets de Mr. Stromboli” com actuació de 
sobretaula.
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21è Concurs d’allioli
Inscripcions: us podeu inscriure abans 
de començar el concurs.
Bases:
- Elaboració: Els participants hauran de 
fer l’allioli dalt de l’escenari de la plaça.
- Temps: Els concursants disposen d’un 
temps màxim de 25 minuts.
- Utensilis: Cada participant s’haurà de 
proveir d’un morter i una mà de morter.
- Ingredients: Es facilitarà els alls i un se-
trill d’oli. Altres ingredients es deixen en 
consideració de cada participant.
- Participació: Es pot participar individu-
alment o en parella. 
- Premis: 
- Premi al millor allioli.
- Premi al millor allioli amb altres ingredi-
ents.
- Record de participació a tots els parti-
cipants.
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Vilatorta 
pam a pam
Dimarts, 19 de
juliol, a 2/4 de 10 
de la nit, a la plaça 
de Catalunya

Els secrets 
de Mr. Stromboli
Mr. Stromboli és un firaire, un xerraire 
venedor d’elixirs miraculosos que recorre 
pobles i fires presentant els seus invents i 
els seus fenòmens. Passin i vegin, i desco-
breixin els secrets de Mr. Stromboli!

Divendres 22 de juliol, durant la sobre-
taula del sopar popular.

Fi de festa amb 
La Nova Trinca
Els tres joves que van sortir del programa de 
TV3 “Buscant La Trinca”, es posaran en la pell 
de tres artistes que van revolucionar l’escena 
catalana fa més de quaranta anys, en un es-
pectacle on interpretaran un grapat del reper-
tori de cançons de la formació original. 

Diumenge 24, 
a 2/4 de 10 del vespre, 
a la plaça Catalunya. 
Entrada lliure. 
El primer que arriba, primer que seu. 

Canvi radical a la Festa Major Jove
La Festa Major Jove de Sant Julià té molts canvis. Dei-
xem enrere l’”I tu què fas?” per centrar-nos amb la resta 
d’actes. Recuperem el famós ball del fanalet de les festes 
de Sant Roc. Estrenem el primer Holi Festival per a tots 
els públics, després del dinar jove; i l’Oriol Chumillas 
ha guanyat el disseny de la brusa d’”Aigua pel jovent”. 
Aquest és el nou calendari:
Divendres 15 juliol: Caminada nocturna (10 de la nit). 
Dissabte 16 de juliol: ”Aigua pel jovent” + entrepà + Fes-
ta a les Set Fonts (2/4 de 5 de la tarda.).
Divendres 22 de juliol: El ball del fanalet estrenarà la fes-
ta amb música dels 80’s a la plaça Catalunya (12 de la nit). 
Dissabte 23 de juliol: Dinar jove (a les 2), Holi Festival (a 
les 5) i Discomòbil (12 de la nit) a la zona esportiva.
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Festa Major
de Vilalleons
Dijous, 28 de juliol
A 2/4 d’11 de la nit: 
Actuació de la Mongetada
amb l’HUMORISTA PEP PLAZA

Dissabte, 13 d’agost
A les 10 de la nit,
a l’església parroquial:
ACTUACIÓ de la CORAL A COR

Estiu Set Fonts
1 de juliol
MEN IN SWING
Swing

8 de juliol
DR. RUMBETA
Rumba

29 de juliol
SIX IN TOWN
Roc

Diumenge, 14 d’agost
A les 9 del mati:
TROBADA DE PUNTAIRES
A les 11 del matí:
ZUMBADA*
A les 5 de la tarda:
CERCAVILA GEGANTERA
A les 6 de la tarda:
ACTUACIÓ INFANTIL
I FESTA DE L’ESCUMA
amb RATATAPLAM

Dilluns, 15 d’agost
A les 9 del matí:
CONCURS DE BOTXES
A les2/4 d’11 del matí:
MISSA SOLEMNE
A les 5 de la tarda:
SARDANES amb la COBLA
JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT
A les 7 de la tarda:
CANTADA D’HAVANERES
amb el grup ULTRAMAR
hi haurà rom cremat

Totes les actuacions es fan al parc de les Set Fonts, són gratuïtes i comencen a les 10 de la nit.

fe
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*Veniu a fer zumba amb la Cris de Fitpaunes. Acte obert i gratuït per a totes les edats. Acabada la trobada 
de puntaires i la zumbada l’Associació de Veïns de Vilalleons oferirà un petit refrigeri a tos els participants.
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Orígen i fenomen de l’estiueig
a Sant Julià de Vilatorta

Montse Piqué ha elaborat un exhaustiu treball que analitza el perquè 
Sant Julià va esdevenir poble d’estiueig al segle XIX. És el resultat de 
la Beca de Recerca Josep Romeu 2014-15, que convoca l’Ajuntament.

Un article recollit al Butlle-
tí del Centre Excursionista de 
Catalunya, el mes de gener de 
1887, sobre la “bondat cura-
tiva” de les aigües del poble 
és una de les primeres pro-
ves documentals que perme-
ten constatar l’arrencada del 
fenomen de l’estiueig a Sant 
Julià de Vilatorta durant la pri-
mera meitat de la dècada dels 
anys 80 del segle XIX. Així ho 
rescata un estudi que ha ela-
borat la vilatortina Montse Pi-
qué.

El document en qüestió és 
una Carta sobre l’estació Hi-
giénich-hidrològica de Vilator-
ta, de Ramon Arnet i Ramon 
Arabía, que es remetia a unes 
anàlisis realitzades l’estiu de 
1885 per Francesc de Paula 
Benessat, certificant el caràc-
ter medicinal de les aigües de 
la font de la Noguera. Aquest 
cognom Benessat juntament 

amb els de Puig i Cunyer o 
Bofill seran determinants en la 
consolidació del poble com a 
destí turístic, que va començar 
amb la formació d’una colònia 
específica d’estiuejants.

El treball de Piqué és el re-
sultat de la Beca de Recerca 
Josep Romeu 2014-2015 i 
porta per títol L’estiueig a Sant 
Julià de Vilatorta. 1880-1950. 
Piqué hi va començar a treba-
llar ja fa dos anys, arran d’ha-
ver ideat, juntament amb Lluís 
Solanas, una ruta per l’arqui-
tectura modernista i noucen-
tista de Sant Julià. “T’adones 
que aquests edificis t’estan 
parlant, que amaguen un 
munt d’històries i d’anècdo-
tes”, va reflexionar abans de 
decidir-se a entrar de ple en 
aquesta exhaustiva recerca 
a través d’hemeroteques, ar-
xius o documentació gràfica 
antiga.

Tot plegat li ha permès de 
confegir un autèntic “tren-
caclosques” per entendre el 
perquè un municipi que fins a 
l’últim quart del segle XIX era 
un poble “eminentment rural” 
va esdevenir un notable centre 
d’estiueig d’interès nacional, 
en un fenomen que va acabar 
funcionant com un autèntic 
“vehicle transmissor” dels mo-
viments Culturals vinculats a la 
Renaixença, com el modernis-
me i el noucentisme. Una petja 
que és ben present en l’actual 
fesomia del poble, on es te-
nen comptabilitzats una tren-
tena d’edificis de gran valor 
arquitectònic. La construcció 
de residències d’estiueig, que 
arrenca a Catalunya a mitjans 
del segle XIX, va començar als 
extraradis de les grans capi-
tals, “i de mica en mica es va 
anar expandint terra endins”. 
Sant Julià reunia els tres grans 
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de les poblacions elegides, 
com ho van ser, en aquest en-
torn, la Garriga, Camprodon, 
Viladrau, Sant Hilari o Ribes 
de Freser. El primer d’aquests 
requisits era comptar amb un 
entorn natural “de gran belle-
sa”. I en això només cal reme-
tre’s a una crònica de l’època 
apareguda a La Vanguardia: 
“Es este un paraíso que hace 
patente la dicha de vivir. Altu-
ra bastante, temperatura deli-
ciosa, arbolado espléndido y 
Horizonte amplio, dan a esta 
meseta, pegada a las salvajes 
Guillerias, todo cuanto precisa 
para que sea una estación de 
veraneo incomparable”.

El segon gran requisit era 
poder disposar d’“aigües me-
dicinals”, un dels grans re-
clams d’oci per a les famílies 
benestants de l’època. Final-
ment, era imprescindible una 
bona xarxa de comunicació, 
que en el cas de Sant Julià 
incloïa un viatge en tren fins 
a Vic (on va arribar el 1875), i, 
des d’allà, “un servei estable 
de carruatges preparats per 
traslladar els passatgers fins al 
poble”. És clar que el concep-
te de temps i de les vacances 
era tot un altre, més d’un segle 
enrere.

Per desgranar els primers 
anys del fenomen, Piqué va 
comptar amb poques fonts. 
Va haver de recórrer, bàsica-
ment, a les habituals “cróni-
cas de verano” que recollien 
diaris d’àmbit nacional com 
la mateixa La Vanguardia o La 
Dinastia, que acostumaven a 
seguir la petja estiuenca de 
les grans famílies nobles o de 
prohoms barcelonins. En can-
vi, a partir de la Guerra Civil, 
Piqué ja va poder contactar 
amb alguns testimonis direc-
tes d’aquells anys. També és 
veritat, però, que a partir de 
l’any 1936 “res no va tornar a 
ser com abans”, admet Piqué.

Durant la Guerra Civil els 

principals habitatges turístics 
van quedar confiscats, si bé 
també és veritat que la majo-
ria “no van patir greus desper-
fectes”, fet que va permetre 
que, a partir dels anys 40, es 
poguessin reprendre progres-
sivament les estades d’estiue-
jants. El concepte d’estiueig 
es considera “superat” defi-
nitivament com a fenomen a 
partir dels anys 80, un segle 
després d’haver-se iniciat.

Piqué, enginyera d’edifi-
cació i arquitecta tècnica de 
professió, ha donat al treball 
un caràcter “amè i fàcilment 

consultable”; fins i tot “amb un 
to “revistat”, en el sentit que 
s’hi pot resseguir l’evolució 
familiar d’algunes de les grans 
famílies de notables de l’èpo-
ca. Per l’autora, algunes de les 
conclusions del treball serien 
perfectament “extrapolables” 
al procés que es va viure en 
d’altres poblacions d’estiueig. 
Montse Piqué adverteix que 
el treball és tot just “un punt 
de partida”, i abans de la seva 
publicació –com preveuen les 
bases de la mateixa beca– cal-
drà “revisar-lo i completar-lo”, 
suggereix.

Personalitats de l’època que passaren per Sant Julià. D’esquerra a dreta 
i de dalt a baix: Francesc Matheu, Jacint Verdaguer, Enric Sagnier, Marià 
Aguiló, Prat de la Riba i Rafael Patxot.

La majoria dels grans protagonistes de la Renaixença  
van passar per Sant Julià de Vilatorta durant aquells estius 
de finals del segle XIX i primer terç del segle XX. Molts ho 
van fer de la mà del poeta i editor Francesc Matheu, que va 
estiuejar al poble des de 1887, primer en habitacions lloga-
des i més endavant construint la Torre Xica o Can Matheu, 
avui Villa Emília. Personatges com Rafael Patxot, Lluís Millet, 
Enric Sagnier, Pau Milà i Fontanals, Jacint Verdaguer, Joan 
Maragall, Narcís Oller, Víctor Català o Marià Aguiló van te-
nir relació personal i professional amb Matheu i “tots van 
passar pel poble per fer-hi estada”, recorda Montse Piqué. 
Algunes nissagues d’aristòcrates, amb cognoms com els Vi-
lallonga, Dalmases o Fontcoberta, també hi van tenir casa, 
al poble. També hi va passar temporades Enric Prat de la 
Riba, quan era president de la Mancomunitat de Catalunya, 
o el dibuixant Antoni Batllori, pare del ninotaire Toni Batllori.

Visitants il·lustres



52

re
p

o
rt

at
g

e

Les famílies Benessat, Puig i Cunyer i 
Bofill van ser determinants per impulsar 
el fenomen de Vilatorta

 

 “Si poguéssim determinar l’ordre d’impor-
tància de les famílies que van influir més en la 
consolidació de Sant Julià de Vilatorta com a 
destí de segona residència, sens dubte la fa-
mília Benessat ocuparia un lloc molt destacat 
pel fet de ser els pioners a acomodar els mem-
bres de la colònia i donar-hi l’ambient ade-
quat”, determina Montse Piqué, que ha pogut 
resseguir la biografia d’aquests personatges. 
Felip Benessat i Bayés va néixer a Sant Julià 
el 2 de maig de 1815. Vivia al mas del Solà, 
a l’entorn del qual s’aniria desplegant tota la 
colònia d’estiuejants. Llicenciat en Farmàcia i 

Els grans impulsors

Uns i altres
Les dues fotografies, inclo-

ses dins l’àlbum familiar de 
l’estiueig de Francesc Matheu 
(1918), il·lustren molt bé les 
dues realitats que vivien els 
estiuejants respecte als veïns 
del poble, sobretot els primers 
anys. A l’esquerra, un grup de 
familiars i amics de Matheu i a 
la dreta, una imatge de Pilar de 
l’Albereda i els seus germans. 
“Es pot apreciar la diferència 
entre els membres de la colò-
nia i una família d’una masia 
del poble”, remarca Montse 
Piqué.

impulsor de diversos avenços científics, com 
per exemple la primera instal·lació de gas a la 
ciutat de Sabadell, “la segona ciutat catalana 
després de Barcelona a tenir-ne”, remarca Pi-
qué. Felip Benessat va viure bona part de la 
seva vida a Sabadell, on va morir. Els seus ne-
bots Francesc de Paula i Frederic Benessat i 
Folch van heretar la masoveria del Solà, on van 
començar a estiuejar. Ells dos, juntament amb 
el seu oncle Felip, i més tard Josep Puig i Cun-
yer i Josep Maria Bofill, van ser els promotors 
dels anomenats xalets, habitatges aïllats des-
tinats al lloguer per als estiuejants, i també de 
l’edifici Arca de Noè, del  Centro de Recreo o 
del Chalet Grande. Frederic Benessat era quí-
mic, i entre altres gestes va finançar un dels 
pavellons del conjunt modernista de l’Hospital 
de Sant Pau, el pavelló de Sant Frederic. El seu 
germà Francesc de Paula, farmacèutic, també 
va assolir reconeguda trajectòria professional. 
A més, va participar en diversos actes del Cer-
cle Literari de Vic i va escriure un llibre sobre 
les propietats químiques de les aigües de Vic. 
Francesc de Paula es va casar amb Magdalena 
Puig i Cunyer, germana de Josep Puig i Cunyer, 
un altre dels noms propis d’aquesta història. El 
seu llegat també va fer possible la construcció 
del pioner col·legi d’orfes del Roser. Un altre 
dels noms propis és el del metge Josep Maria 
Bofill i Pichot, un dels deixebles de Ramón y 
Cajal durant la seva estada a Barcelona, que 
va presidir l’Institut d’Estudis Catalans, entre 
altres càrrecs. Bofill es va casar amb Concep-
ció Benessat i Puig, filla de Francesc de Paula 
Benessat i Magdalena Puig i Cunyer. Piqué va 
poder parlar amb la seva néta, Maria Eugènia 
Pérez Bofill, nascuda el 1923, en l’últim testi-
moni viu d’aquesta nissaga.

Josep M. Bofill Pitxot
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El fenomen de l’estiueig es 
va articular a l’entorn d’una au-
tèntica colònia que es va anar 
formant a partir de la dels anys 
80 del segle XIX. L’Arca de Noè, 
els baixos del qual acullen ac-
tualment el CAP, es pot conside-
rar el primer edifici de pisos per 
llogar, “en llenguatge actual”, 
pensat específicament per aco-
llir estiuejants. De la mateixa 
època serien el Chalet Grande, 
conegut més endavant com a 
Hotel Pizà, o un singular Centro 
de Recreo, construït pels volts 
de 1886, “com a punt de troba-
da per organitzar activitats per 
als estiuejants”, detalla Piqué. 
Abans del tombant de segle ja 
hi havia construïdes, també, la 
villa Mercedes, can Madirolas, 
can Condes, villa Carmen, villa 
Conxita, ca l’Uriach i can Palà. 
Aquests edificis, la majoria pro-
moguts per les famílies Puig i 
Cunyer i Benessat, es van anar 
erigint al voltant de la masove-
ria del Solà, allunyada llavors 
del nucli urbà. L’anomenada 
placeta de la Col·lecta, davant 
de l’actual casal Núria, repre-
sentava l’espai públic que se-
parava la colònia del centre del 
poble. De fet, en aquells anys, 
gairebé per mimetisme i grà-
cies a Miquel Pallàs i a la seva 
empresa de construcció fami-
liar, també es van començar a 
remodelar algunes de les grans 
cases del centre històric, com 
ca la Pipaire, can Valls (1896) o 
ca l’Anglada (1897). “Mentre els 
estiuejants anaven consolidant 
urbanísticament la zona d’en-
trada al poble i el camí cap a 
Folgueroles, al poble l’empresa 
Pallàs va reformar molts edifi-
cis, i Miquel Pallàs, com a artis-
ta, ho va aprofitar per plasmar 
el seu vessant més artístic”, 
sentencia Piqué.

Miquel Erra
Reportatge publicat a El 9 Nou 

el 10 de juny de 2016
Dionís Baixeras va dissenyar el programa del “cotillón” de la Festa 
Major de l’any 1911.

La colònia
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Les cavallerisses on s’hi guar-
daven els carros que feien el 
trajecte de Sant Julià a Vic o 
una barberia. Són els negocis 
que hi havia hagut als baixos 
de Can Cuca abans que s’hi 
establís el bar, de la mà de 
l’Ernest Rodríguez, a finals de 
la dècada dels seixanta.

La família Rodríguez
L’edifici de Can Cuca ha 

estat durant segles propietat 
de la nissaga Rodríguez. Tot 
i que no hi ha cap document 
que ho certifiqui, l’origen del 
nom aniria associat a un dels 
avantpassats d’aquesta famí-
lia, el més menut d’una ge-
neració, que hauria rebut el 
sobrenom de ‘Cuca’. Popular-
ment, la casa sencera s’hauria 
rebatejat com a tal. 

El bar, al primer pis
A diferència del que es 

dóna avui en dia, tradicional-
ment el bar era a la primera 
planta de l’edifici. S’hi accedia 
pujant les escales de l’actual 
número 12 de la plaça Mar-
quès de la Quadra. Tenia ac-
cés directe a l’amfiteatre del 
Saló Catalunya –d’aquí el nom 
de Bar Catalunya– i era es-
pecialment concorregut quan 
s’hi feien sessions de cinema 
o ball. El regentava la família 
Rodríguez, sobretot l’Ernest, i 
l’habitual era que obrís cada 
dia, fins que es va instaurar el 
dimarts com a festiu. A l’ales-
hores “Cafè Catalunya”, s’hi 
jugaven moltes partides de 
cartes i tornejos de tennis tau-
la, i val a dir que, a banda del 
bar, la família també s’ocupa-
va d’una centraleta telefònica 
ubicada al mateix pis.

Cap als baixos
Pels volts de 1968, l’Ernest 

Rodríguez va traslladar el bar 
del primer pis als baixos de 

can Cuca. Després d’ell, va 
regentar-lo la família Sala, du-
rant dinou anys, per desig ex-
prés de l’Ernest. A banda de 
petites millores, de les obres 
per fer-hi cuina o d’una pri-
mera terrassa al carrer, Sala 
va “mantenir-lo igual” i tam-
bé va conservar-ne les tradi-
cions, com que el Diumenge 
de Pasqua els caramellaires hi 
prenguessin coca i moscatell. 

Pel bar, recorda, hi van pas-
sar personatges destacats, 
entre els quals John Cruyff. 
Des de fa onze anys, el regen-
ta la família Company. Entre 
les anècdotes recents, Josep 
Company explica que l’Àngel 
Godayol, el barber, “em va 
afaitar una vegada aquí, a da-
vant de tothom”.

Meritxell Vilamala

Foto 1: Ernest Rodríguez (al fons) i família quan el bar encara era al primer pis 
de can Cuca
Foto 2: Antiga entrada al Cafè Catalunya, per la plaça Marquès de la Quadra
Foto 3: Una de les primeres imatges del bar ja als baixos, a finals de la dècada 
dels seixant
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Alta participació de joves
vilatortins en el
Raid dels Ausetans 

El Raid dels Ausetans és 
un projecte comarcal de lleu-
re i cohesió social en el qual 
Sant Julià participa des dels 
seus incicis. No obstant, això, 
aquesta edició ha estat la més 
participativa pels nois i per 
les noies de 13 a 17 anys del 
municipi. I és que hi han par-
ticipat nou equips que en total 
representen una cinquantena 
de joves:  Deal’s crew, Force, 
Kung-po, Ladybugs, Els 300, 
Pentabap, i Els Senglars i Bur-
rus que són els dos equips 
que van passar a la final co-
marcal. En aquesta final, els 
dos equips van tenir un paper 
destacat, ja que d’un total de 
27 equips, els Burrus van que-
dar en cinquena posició, i els 
Senglars segons a poques dè-
cimes del primer lloc. 

Més enllà d’una petita dosi 
de competitivitat que sempre 
tenen aquest tipus d’esdeve-
niments, el que més desta-
quen els participants del Raid 
d’enguany és el bon ambient 
que s’ha viscut durant tots els 
dies de les proves, el respec-
te entre els equips, i sobretot, 
l’oportunitat de conèixer gent 
nova d’altres municipis de la 
comarca.

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

El Raid dels Ausetans és un 
circuit d’aventura on els grups 
de participants de joves (en-
tre 4 i 6 persones per equip) 
hauran de superar proves de 
diversa índole en un temps 
determinat.

Cadascuna de les proves 
pretén potenciar unes capa-
citats concretes i persegueix 
uns objectius específics. El 
Raid dels Ausetans s’articu-
la al voltant de dues fases: la 
fase de competició local i la 
fase de competició comarcal. 
La fase de competició local 
del Raid, que té una durada 
aproximada de 10 dies, en els 
quals els grups han de realitzar 
unes 3 ó 4 proves. Aquestes 
proves són imprescindibles 
per poder participar a la fase 
final local que consta de unes 
10 proves que es realitzen en 
un sol dia. Els guanyadors de 
cada categoria participaran a 
la final comarcal. La final co-
marcal es desenvolupa al Mas 
Les Comas (L’Esquirol) i té una 
durada d’un cap de setmana, 
s’arriba el dissabte a primera 
hora del matí i es marxa el diu-
menge al mig dia.

La primera edició del Raid 
dels Ausetans fou l’any 2008. 
I totes les edicions han estat 
impulsades des del Consell 
Comarcal d’Osona i els Ajun-

taments participants.  La pro-
pera edició de El Raid dels Au-
setans serà la primavera vinent 
i esperem que Sant Julià de 
Vilatorta torni a comptar amb 
tan bona participació, tant en 
la categoria de menors d’edat 
com en la de majors.

Sortida Jove al parc aquàtic 
Aquabrava

Pel dia 14 de juliol hi ha 
programada la quarta sortida 
jove mancomunada amb mu-
nicipis d’Osona centre i la se-
gona que es va al parc aquàtic 
de Roses. La primera que es 
va fer l’any 2014 es va anar a 
Port Aventura. La sortida, pen-
sada per joves a partir de 13 
anys, l’organitza el Servei de 
Joventut del Consell Comarcal 
d’Osona, amb els ajuntaments 
de Sant Julià de Vilatorta, Les 
Masies de Roda, Calldetenes, 
Folgueroles, Tavèrnoles, Vi-
lanova de Sau, Sant Pere de 
Torelló i del Bisaura. Els ajun-
taments participants es fan 
càrrec del cost del transport, 
i els joves assumeixen el cost 
de l’entrada de 14’5€. Activi-
tats com aquestes fomenten 
la coneixença i cohesió entre 
grups de joves de diferents 
municipis, i possibilita oferir 
alternatives al temps lliure.

El Camp Tortí, un nou model 
de camp de treball juvenil 

Aquest estiu 2016, l’Ajunta-
ment de Sant Julià de Vilatorta 
i el Punt Jove Tortí, comencem 
un nou projecte adreçat a no-
ies i a nois del poble. Després 
de les valoracions que van 
fer els propis joves de les úl-
times edicions del Camp de 
Treball, enguany s’ha decidit 
redissenyar el projecte i orga-
nitzar de forma directa des de 
l’Ajuntament un casal d’estiu 
pensat per a joves. Aquest ca-
sal continua tenint una vesant 
educativa i de servei dedicada 
al treball comunitari al poble, 
però reforçant els aspectes de 
lleure que els propis joves van 
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proposar l’any passat com 
per exemple: paintball, acam-
pada, piscina, etc.  El Camp 
Tortí s’organitza del 4 fins el 
15 de juliol tots els matins fins 
a les 3 de la tarda i el preu del 
casal amb totes les activitats i 
dinars, és de 75€. 

El treball comunitari 
d’aquest any planteja arre-
glar la zona del passeig de les 
fonts, canviant els bancs i ar-
reglant tota la zona de la Font 
d’en Pep. A més també es 
compte amb un vessant més 
social, en la qual els joves van 
un matí al Centre de Dia a fer 
un acompanyament a la gent 
gran i hi organitza activitats. 

El Casal Municipal d’estiu
Un any més es realitza el 

Casal Municipal d’Estiu, ubi-
cat a l’escola Bellpuig, desti-
nat a tots els nens i nenes de 
Sant Julià. És una oportunitat 
per compartir el temps lliure 
amb altres companys i aprofi-
tar-lo al màxim fent tota mena 
d’activitats. Es plantegen ta-
llers, festivals, cuina, piscina, 
jocs, gimcanes, excursions, 
activitats educatives... i mol-
tes coses més. Aquest any 
el centre d’interès gira entorn 
del Circ i s’hi han inscrit una 
setantena de nens i de nenes. 
Com en l’anterior edició, s’ha 
pogut comptar amb un siste-
ma de beques per a les famí-
lies amb menys recursos del 
municipi. Aquest any, és el pri-

mer que el casal es porta des 
de la regidoria d’educació, ja 
que els altres anys es porta-
va des de la regidoria de jo-
ventut. Aprofitem per agrair la 
implicació de tot l’equip edu-
catiu de monitors i la confian-
ça dipositada al casal d’estiu 
municipal per part dels pares i 
de les mares.

El curs de teatre acaba 
amb la representació d’una 
obra al Saló Catalunya

Aquest mes de juliol ha 
acabat el Curs de Teatre que 
han impartir els monitors de 
teatre Adrià Rosell i Anna Lle-
opart. Després de mig any de 
curs fent una classe setmanal, 
cada dissabte al matí a l’Aula 
de Cultura, el grup de catorze 
nens que l’han realitzat, repre-
senten l’obra del Geperut de 
Notre-Dame al Saló Catalu-
nya el dia 8 de juliol. Aquesta 
obra ha servit per treballar el 
vessant més social del teatre, 
amb una clara intenció de fer 
reflexionar els nens sobre la 

cohesió de grup i la necessitat 
de tractar a tots en respecte 
dins la diversitat.

El Punt Jove Tortí està obert 
per atendre les vostres neces-
sitats. Aquest servei aglutina el 
servei d’informació juvenil i la 
sala TIC, i lidera les polítiques 
de joventut del municipi (coor-
dinant els projectes municipals 
i comarcals). És un servei obert 
a tota la ciutadania, en espe-
cial, a tots aquells joves que 
vulguin participar dels serveis i 
espais que s’hi ofereixen.

S’està elaborant el nou
Pla Local de Joventut
2017 -2020

La regidoria de joventut 
està treballant en la redacció 
del nou Pla Local de Joven-
tut. Es tracta d’un pla estra-
tègic adreçat especialment a 
joves d’entre 14 i 29 anys, i 
que té per objectiu definir les 
línies a seguir per la regido-
ria pels propers 4 anys. Per 
a la confecció del nou Pla es 
va convocar a tots els joves 
del municipi a dues jornades 
participatives: la primera per 
a joves de 14 a 17 anys i la 
segona de 18 a 29 anys. L’ob-
jectiu d’aquestes trobades va 
ser obrir un espai de diàleg on 
els joves poguessin donar la 
seva opinió i fer les propostes 
sobre temes que els interes-
sen i/o els inquieten segons la 
seva edat. El Pla, que recolli-
rà les propostes que hagin fet 
els joves es redactarà durant 
aquest any 2016 i és previst 
que s’aprovi a principis del 
2017.

Pares i mares: tenim un bon grapat 
de joves ben preparats a la borsa 
de cangurs i classes de reforç
Durant aquests mesos d’estiu més d’una família pot necessi-
tar un servei de cangurs o classes de reforç per als seus fills. 
La regidoria de joventut té a disposició de tothom qui hi es-
tigui interessat una borsa de cangurs i de reforç escolar, que 
ara mateix ja compta amb més d’una desena de joves molt 
ben preparats. Per a més informació podeu trucar al Punt 
Jove (938122506), o adreçar-vos directament a l’Ajuntament.
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40.000 espelmes encenen les Set Fonts
Terra de Tupinots

Aquest any la 5a Encesa de les 
Set Fonts va tornar a ser una fines-
tra oberta a la fantasia on milers i 
milers de candeles cremaven sinu-
oses acolorint amb llums i ombres 
tots els racons del parc. Sanefes 
modernistes adornaven i resse-
guien els contorns i destacaven els 
relleus que Miquel Pallàs va conferir 
a la seva obra inspirada i adaptada 
als capricis de la natura. Tres dibui-
xos esgrafiats de la façana del casal 
Núria eren representats en mig de la 
foscor pintats amb el foc de les pe-
tites flames. Un terrisser a resguard 
de la font del peix feinejava tot fent 
olles i cassoles mentre un rellotge 
de sol marcava somrient les hores 
fosques de la nit damunt la taula 
rodona. Una au del paradís estarru-
fava les seves plomes i es remulla-
va en un sortidor que brollava amb 
aigües de foc i omplia el parterre de 
l’entrada amb petites guspires que 
lluïen talment fossin estrelles. Un riu 
simulat amb pots de vidre de color 
blau semblava adquirir moviment 
i es precipitava en cascada per 
l’escala principal sense fer soroll. 
L’aigua viva que sortia de les fonts 
bressolava les espelmes aquàti-
ques de formes florals que es dei-
xaven portar bressolades suaument 
pel rec fins arribar a la quietud de 
l’estany que figurava com un jardí 
florit de mil colors una nit qualsevol 
d’estiu plena de màgia. La glorieta 
senyorejava enjoiada de blau i feia 
la seva funció de mirador de privile-
gi de l’espectacle.

Una performance de música i foc 
que no seria possible sense la col-
laboració de tot el nombrós públic 
assistent i sobretot de la gran quan-
titat de voluntaris que desinteressa-
dament i amb molta il·lusió ens aju-
den a dibuixar, col·locar i distribuir 
les 40.000 mil candeles. Que la seva 
llum encengui els nostres cors i ens 
abraci el foc benèvol de la natura.

Terra de Tupinots
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Sardanista

Enguany, la celebració del Dia Universal de la Sardana 
va tenir lloc el diumenge 19 de juny i Gentil Adriana, del 
compositor Vilatortí, Manel Balasch, va ser escollida Sar-
dana universal, per commemorar el centenari del naixe-
ment d’aquest autor.

És una sardana estrenada el 1948, la seva primera 
obra, i el títol original era Adrianna nom de la filla gran 
del compositor. Aquesta és la sardana que sonarà a tots 
els actes i a les ballades de sardanes que s’organitzin al 
voltant d’aquesta data, el 19 de juny, per commemorar 
aquesta efemèride que té per objectiu, estendre el con-
cepte i el so de la sadana arreu, a la vegada que crear 
sentiment d’unitat i germanor entre els aficionats dels di-
ferents punts del planeta. De fet, casals catalans d’arreu 
del món, com Suïssa, Argentina o Austràlia també s’han 
sumat a aquesta iniciativa.

A Sant Julià, el proper dia  16 de juliol i coincidint amb 
l’inici de la Festa Major tindrem una audició de sardanes 
a càrrec de la cobla La Flama de Farners i i lógicament 
també serà interpretada la Sardana “Gentil Adrianna” a 
la plaça Catalunya, on tantes i tantes vegades el mestre 
Balasch escoltava les interpretacions de les cobles des 
de la finestra de casa seva.

Volem agrair, des d’aquestes línies el llegat de 25 sar-
danes que en Manel Balasch va deixar-nos.

Calendari Sardanista

Curiositats de la sardana: 
Sardanova

Sardanova neix de la inquietud 
musical en la cerca de nous camps 
sonors dins la música popular. Santi 
Arisa, empès per aquest neguit inno-
vador, el mes de juny de 1992 entra 
en converses amb la Cobla Montgrins 
proposant-els-hi fusionar dos estils 
musicals a fi d’aconseguir la conjumi-
nació de la instrumentalització de la 
Cobla amb un grup de rock-jazz-fu-
sió.

Del treball conjunt del grup de Santi 
Arisa & Lakatans (piano, baix, guitarra 
i bateria) i la Cobla Montgrins en sor-
geixen un reguitzell de composicions 
pròpies, les quals s’aniran enregis-
trant en diferents CD’s:

•  Sardanova (1993 PICAP)
•  Punts Lliures (1993 PICAP)
•  Sardanova dance (1993 PICAP)
•  Aires (1995 PICAP)
Les composicions de Santi Arisa es 

basen en l’estructura de la sardana de 
manera que poden ser ballades amb 
la mateixa base, però aportant-hi in-
novacions.

Des de la presentació al I Congrés 
Sardanista celebrat a Calella el febrer 
de 1993, Sardanova agafa gran ressò 
arreu de Catalunya i moltes colles sar-
danistes l’acullen i la ballen, de ma-
nera que, per a molts, representa la 
revitalització de la sardana. Tanmateix 
aquest fenomen també crea molta 
polèmica. Considerant aquest resul-
tat com a positiu per a la normalitza-
ció de la cultura catalana, molts dels 
seus detractors comencen a veure-ho 
amb bons ulls ja que la cultura popu-
lar s’introdueix en molts camps.

La complexitat sonora permet jugar 
amb nous moviments i els punts lliures 
que utilitzen les colles sardanistes de 
tot Catalunya es complementen molt 
bé amb sardanova. Santi Arisa i el seu 
grup han volgut fer tribut a aquestes 
colles que fan punts lliures amb mol-
ta imaginació, creant el tema Punts 
Lliures (una sardana rap), en que tots 
els noms que hi surten són inventats 
per les colles. En aquest treball també 
hi intervé la prestigiosa Polifònica de 
Puig Reig interpretant diferents temes 
en diversos estils.

En totes aquestes audicions, l’Agrupació Sardanista 
programarà sardanes d’en Manel Balasch per tal de com-
memorar l’any del centenari del seu naixament.

ds. 16 juliol 10 nit plaça Catalunya Audició de La Flama de Farners 
      Festa Major
ds. 23 juliol 5 tarda Les Set Fonts Audició de café F. Major Rosaleda
  7 tarda plaça Catalunya Concert Festa Major  
dll. 15 agost 5 tarda Vilalleons Audició de Festa Major Jovenívola d’Agramunt
  7 tarda   havaneres i rom cremat grup a decidir
dg. 6 nov. 5 tarda Pavelló Audició i castanyada Ciutat de Girona
   (per a tots els assistents)  
dg. 11 des. 6 tarda Saló Catalunya Concert Nadal La Flama de Farners 

‘Gentil Adriana’
de Manel Balasch 
sardana interpretada 
a totes les ballades 
d’arreu del món
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Vilatortins i vilatortines, en 
primer lloc volem donar les grà-
cies a tota aquella gent que el 
dia 8 de maig, tot i que el temps 
no ens va acompanyar gaire, 
varen participar a l’aniversari 
d’en Pàmfil i l’Elisenda, una di-
ada molt emotiva per nosaltres,  
diem gràcies perquè realment la 
força que fa créixer una entitat 
és el caliu de la gent que l’en-
volta.

En aquesta edició de la revis-
ta estem d’agraïments, perquè 
també volem donar les gràci-
es a més gent, cada any hem 
tingut la sort de tenir un grup 
de grallers i timbalers que eren 
genials, el so de la gralla i els 
tabals és únic en les cercaviles, 
aquest any hem tingut man-
cança de grallers però hem de 
donar les gràcies a un grup de 
joves que formen una xaranga 
que ens acompanyen a moltes 
sortides i fan ballar en Pàmfil i 
l’Elisenda, per això els volem 
dir moltes gràcies per acompa-
nyar-nos.

El 24 de juliol és un gran dia 
per la colla gegantera, celebrem 
la nostra cinquena trobada ge-
gantera, amb la companyia de 
diferents colles d’arreu de Ca-
talunya i amb l’animació de la 
xaranga. Un dia on convidem a 
tot el  poble a sortir el carrer i 
gaudir de la cultura gegantera 
de Sant Julià de Vilatorta i Vila-
lleons.

I per acabar només volem dir 
una cosa, animeu-vos a formar 
part de la colla gegantera, ani-
meu-vos a participar a les acti-
vitats geganteres, animeu-vos a 
gaudir de la cultura gegantera, 
animeu-vos a seguir-nos i ani-
meu-vos a provar un dia gegan-
ter perquè gràcies a vosaltres 
les entitats tiren endavant.

Si voleu parlar amb nosaltres 
no dubteu “gegantersdesantju-
lia@gmail.com” Tothom és ben-
vingut.
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Festa del soci 2016
Un any més el Casal d’avis ha celebrat la Fes-
ta del soci. Els socis homenatjats han estat la 
Maria Soler i en Ramon Subiranas als quals 
se’ls va fer entrega d’una planta i la placa 
commemorativa corresponent. També es va 
lliurar el diploma que facilita la Generalitat als 
socis que aquest any celebren els 80 anys. 
La festa va estar amenitzada pel cantant Jor-
di Garanger i el pianista Àngel Comalada. Va 
ser una actuació magnífica; en Jordi Garan-
ger té una veu potent i uns pulmons a prova 
de bomba. Va interpretar una gran varietat de 
cançons catalanes, sardanes, ranxeres, bole-
ros, etc. que van ser de l’agrat de tot el pú-
blic.  A la festa vam estar acompanyats, com 
sempre, per l’alcalde Joan Carles i la seva es-
posa Anna Font, per la regidora de benestar 
social, Trini Subiranes  i el seu marit Climent 
Villegas, i pel mossèn Jaume Reixach. El di-
nar era molt bo i les taules molt lluïdes amb 
els rams individuals que les adornaven, pre-
parats per la mateixa junta del Casal amb la 
intenció de que tots els socis se sentissin una 
mica homenatjats.

Club de lectura
Aquesta activitat, que va començar fa dues 
temporades, va agafant embranzida i aquest 
any ha comptat amb diverses col·laboracions:
Anton Carrera, que ens ha acompanyat en 
dues ocasions, ens va fer l’anàlisi dels llibres 
«Les veus del Pamano» d’en Jaume Cabré  i 
«Josafat» d’en Prudenci Bertrana. Escoltar-lo 
es tot un plaer; es un pou de coneixements i 
te una memòria envejable. Francesc Orenes, 
que coincidint amb la conferencia-exposició 
que es va fer a l’Aula de Cultura, i havent llegit 
prèviament els llibres «La vida de Van Gogh» i 
«Cartes a Theo» ens va ampliar coneixements 
de la vida del pintor centrant-se en la època 
que aquest va passar a les mines de carbó 
de Borinage i acompanyant les seves explica-
cions amb comentaris sobre art i pintura. La 
seva manera d’explicar, tranquil·la i reposa-
da, ens va captivar. I per acabar la temporada 
hem comptat amb la presència de la escripto-
ra Maria Vilanova que ens ha parlat dels seus 
llibres «El mon per un forat» i «Histories al replà 
de l’escala» que també havíem llegit prèvia-
ment. Les seves explicacions han estat plenes 
d’anècdotes i vivències que han fet de la tro-
bada una experiència interessant i divertida.

Nova activitat: Rummikub
Al Casal d’Avis Font Noguera, s’ha introduït un 
nou joc de taula, el Rummikub, que ha tingut molt 
bona acceptació. S’hi juga els dilluns, dimarts i 
dijous a partir de les 6 de la tarda. Ha tingut tant 
d’èxit que cada final de mes les jugadores es tro-
ben per fer un sopar, i una d’elles, l’Andrea Molas, 
un dia ens va obsequiar amb aquests rondolins 
que sintetitzen l’esperit del grup:

Som les rumi de Sant Julià
que al Casal ens solem trobar.
Totes després de dinar
només pensem anar a jugar.
El rummikub ens ha unit
i moltes amistats han sorgit.
El cervell fem treballar
per l’alzheimer esquivar.
La Dolors ho va insinuar
i la Teresa ens ho va ensenyar.
Totes les partides volem guanyar
però sense haver-nos d’enfadar.
Entremig algun sopar
ho acaba de rematar.
I qui s’hi vulgui apuntar
benvingut sempre serà.
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Cursos anglès nens, adolescents i adults.
Preparació exàmens Cambridge First
Certificate & Advanced.
Estades acompanyades a Anglaterra a l’estiu.

Plaça de l’Era, 3 Folgueroles
93 812 27 03
info.englishlinks@gmail.com
www.englishlinks.es
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433 ocells en el 157è Concurs Ocellaire

1916-2016
Centenari 
de l’Associació 
Familiar de Sant 
Julià de Vilatorta

Societat Ocellaire

El diumenge 12 de juny passat es va fer el 157è Concurs 
Ocellaire de Sant Julià de Vilatorta. A primera hora del matí van 
començar arribar els participants amb les gàbies i van ser ob-
sequiats amb un esmorzar a base de coca, xocolata, vi i cava. 
El certamen va reunir 433 ocells cantaires al passeig mossèn 
Cinto Verdaguer on els esperaven el 8 marcadors (membres del 
jurat) de la comarcal ocellaire d’Osona. De les quatre espècies 
que determina la competició s’hi van presentar 74 pinsans, 118 
verdums, 145 caderneres i 95 passerells. La classificació va ser 
la següent:

Pinsans 
1r. 339 redoblades. Moha –La Guixa- 
2n. 273 redoblades. J. Vilalta –Torelló-
3r. 250 redoblades. A. Moragas –Sant Hilari-
Verdums
1r. 287 passacants. A. Velasco –Canovelles-
2n. 240 passacants. C. Costa –La Guixa-
3r. 236 passacants. F. Grau –Sant Hilari-
Caderneres
1r. 51 senyals. J. López –Canovelles-
2n. 28 senyals. G. Casas –Sant Julià-
3r. 27 senyals. P. Alonso –Canovelles-
Passerells
1r. 46 senyals. Ll. Castillo –La Guixa-
2n. 46 senyals. Ll. Castillo –La Guixa-
3r. 41 senyals. J. Pérez  –Sant Hipòlit-
Els sis primers classificats de cada espècie van ser obsequiats 

amb quatre llonganisses cadascun i els compresos entre el lloc 
7è i el 12è, amb tres llonganisses. També es va donar un fuet als 
propietaris dels ocells que van cantar. Anys enrere els guardons 
eren rams de flors –de plàstic- i/o trofeus.

Xevi Ramírez va ser el guanyador del sorteig d’una llonganissa 
que feia 2 metres i 30 centímetres. La Societat Ocellaire de Sant 
Julià de Vilatorta vol agrair la col·laboració dels socis de l’entitat 
per organitzar cada any aquest concurs més que centenari.

Concurs Ocellaire a la plaça Major, l’any 1923

Associació 
Familiar 

La Germandat de Socors 
Mutuals La Vilatortina de Previ-
sió Social va néixer l’any 1916. 
Imagino que com una espècie 
de seguretat social de l’èpo-
ca, per atendre necessitats 
bàsiques de la gent del nostre 
poble. Encara avui en dia hi 
ha persones que la coneixen 
com la Germandat, la majoria 
però, com “els dels morts”, ja 
que als darrers temps, la seva 
tasca s’ha reduït a fer-se càr-
rec del funeral dels seus socis 
i beneficiaris.

Aquest tema de la mort, 
sempre ha estat tabú per la 
nostra societat, però que, 
ens agradi o no, un dia o al-
tre haurem d’afrontar. No cal 
dir, doncs, que totes aquelles 
persones que encara no siguin 
socis que no tinguin cap dubte 
a demanar, si més no, infor-
mació a qualsevol membre de 
l’actual junta. 

Amb el desig de molts 
anys de vida per l’Associació, 
aquestes ratlles també volen 
ser un petit homenatge i un 
agraïment per totes les perso-
nes, fundadors, socis, bene-
ficiaris i membres de les dife-
rents juntes que, amb la seva 
dedicació i suport, han fet 
possible el funcionament i la 
supervivència de l’entitat. Per 
totes elles i ells, moltes felici-
tats i moltes gràcies.

  
Quim Suñén i Nogués.

en
ti

ta
ts
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Emili Salgado, president de la Coral Cants i Rialles
L’Emili Salgado va néixer a 
Barcelona fa 74 anys. Ell i la 
seva esposa Carme van venir 
a viure a Sant Julià l’any 1995. 
Des de la seva arribada ha 
participat activament en el tei-
xit associatiu del poble. Ha es-
tat secretari del Casal d’Avis, 
ha col·laborat amb el grup de 
CDC, a l’Ajuntament i és vo-
luntari en la majoria dels actes 
que organitza l’Ajuntament. Va 
entrar a la Coral Cants i Rialles 
l’any 2012 i des de l’any pas-
sat n’és el president.

Emili, com va  néixer la Coral 
cants i Rialles?
L’any 1995 un grup de mares 
dels nens de les corals “Cors 
Alegres” i “Petits Vilatortins” 
van seguir el passos dels seus 
fills, i van fer els primers as-
sajos. Així va néixer la Coral 
Cants i Rialles que es va es-
trenar a la missa de Nadal 
d’aquell any. La primera junta 
de la Coral era formada per 
Angelina Erra, Neus Abella, 
Glòria Fiter, Carme Gilabert, 
María Soler, Montserrat Reina, 
Núria Morera, i Judit Trilla.

Perquè aquest nom?
 I per “Alegres i Petits” i per 
votació popular li varen posar 
aquest nom. La Coral ha es-
tat dirigida per la Judit Trilla, la 
Núria Morera, l’Oriol Tafanell, 
en David Rodríguez i ara per 
la Laura Sureda. 

Quants membres té la Coral 
actualment i de quines edats?
Actualment la Coral és inte-
grada per 16 cantaires (14 
dones i 2 homes). Majoritària-
ment els membres de la Coral 
som gent gran, excepte qua-
tre de joves o mitjana edat.

Quantes vegades assageu en 

general per setmana?
Assagem un dia a la setmana, 
regularment el dilluns de les 9 
a 2/4 d’11 de la nit.

Teniu composicions pròpies?
En tenim compostes per David 
Rodríguez –que va ser director 
nostre-, amb lletra d’en Xevi 
Pona, però la majoria de les 
cançons son versions d’altres 
autors catalans.

Com definiríeu la música que 
feu?
El tipus de música que cantem 
és en línies generals clàssica 
popular catalana, i adaptaci-
ons d’autors com Serrat, Lluís 
Llach, etc.

Com us financeu, rebeu apor-
tacions econòmiques?
Per finançar-nos  tenim esta-
blerta una petita quota que pa-
guem els cantaires cada mes, 
amb  rifes als concerts, amb la 
rifa de Nadal, i amb l’ajuda de 
la subvenció que ens atorga 
anualment l’Ajuntament.

En quants concerts participeu 
durant l’any?
L’any 2015 vàrem fer 4 con-
certs: el de  Pasqua en mo-
tiu de la commemoració dels 
425 anys de les  Caramelles 
del Roser, el del Centre de dia 
i Residència del Nadal a Vic, 
el del carrer Manlleu de Vic, i 
el nostre concert de Nadal al 
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19a edició.
En ocasions col·laborem 

amb l’Agrupació Sardanis-
ta de Sant Julià en motiu de 
l’Aplec de Puig-l’agulla, parti-
cipem al Nadal en Vers i a la 
fira d’Entitats.

Cantem la missa de Pas-
qua de la parròquia, la de 
Puig-l’agulla, la de l’Homenat-
ge a la Vellesa, la de la Puríssi-
ma, la de Nadal, i en ocasions 
en aniversaris de noces, etc.

Com es trien els repertoris?
Els repertoris els triem conjun-
tament la directora i els cantai-
res. En el nostre arxiu hi tenim 
més de 200 obres  entre can-
çons populars catalanes, ca-
ramelles, sardanes, nadales, 
i misses, a part de les noves 
propostes que ens fa la direc-
tora, cada curs. De moment, 
però, no hem editat cap CD.

Quin són els vostres propers 
projectes.
Com projectes més immedi-
ats tenim el de fer una acció 
prioritària per augmentar el 
nombre de cantaires i a ser 
possible de gent de mitjana 
edat i joves, per garantir el fu-
tur de la Coral; l’intercanvi de 
concerts principalment amb 
d’altres corals de la comarca. 
Per aquest any tenim previs-
tos els mateixos concerts del 
any 2015 i un altre en una tro-
bada de corals el mes de juliol 
a Sant Feliu Sasserra.

Aprofito l’avinentesa per 
fer dir-vos que si voleu passar 
una estona en bona compa-
nyia i us agrada cantar, con-
necteu amb nosaltres, no cal 
tenir coneixements de cant, 
la majoria de nosaltres no ho 
havíem fet mai i ens en sortim 
prou bé. Podeu venir a veu-
re’ns a les 9 del vespre l’Aula 
de Cultura a partir del primer 
dilluns de setembre, que és 
quan començarem el proper 
curs.

Les mans entrellaçades de jalinques i vilatortins van acon-
seguir elaborar el primer tupí fet a Jali. Gran part del projec-
te “lligams de Terrissa”, que esperem que hàgiu pogut veure a 
l’exposició de la Fira del  Tupí d’enguany al Saló Catalunya, ha 
culminat amb èxit i des de l’associació volem donar les gràci-
es a la col·laboració de l’Ajuntament, a l’empenta d’en Climent 
Villegas, al mestratge de la Rosa Garcia i a tots els voluntaris i 
col·laboradors que hi van participar. Ara ens falta que el projecte 
tingui continuïtat, que les dones del poble acabin d’aprendre 
a fer funcionar el torn, que siguin capaces de realitzar peces 
funcionals... En fi, queda feina per fer però és apassionant tenir 
la possibilitat d’empoderar persones i que aquestes tinguin la 
força i els ànims per tirar endavant. Seguirem i ho intentarem!

Per altra banda us volem fer saber que aquest any no realit-
zarem els Tastets del Món durant el primer dilluns de la Festa 
Major. Ens sap molt greu deixar de fer una festa que tenia molt 
d’èxit i que difonia a través de la cultura gastronòmica els valors 
de la multiculturalitat i la diversitat. Per aquest any organitzarem 
un espectacle i tallers de circ, un xocolatada amb pastissets del 
món i una sorpresa que no us podreu perdre. Us esperem a la 
Festa Major. 
Tota la informació de l’associació es pot trobar al blog: 
http://abarakabake.blogspot.com.es/

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

Abarake bake
El tupí jalinka
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SANT JULIÀ

B A R

NÚRIA

Avinguda Sant Jordi, 19
Tel. 93 707 85 85

SANT JULIÀ DE VILATORTA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43

Sant Julià de Vilatorta
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www.cfsantjulia.cat

La d’enguany serà una 
temporada d’aquelles que tri-
garem a oblidar, si és que mai 
ho fem. Quan l’àrbitre va xiular 
el final del partit en què el CF 
Sant Julià “A” s’enfrontava al 
FC Riudeperes, l’alegria es va 
desbordar entre els jugadors, 
els tècnics i els centenars 
d’aficionats que s’havien des-
plaçat fins a Calldetenes per 
presenciar  el match. 

Alguns no havien estat gai-
re habituals al municipal; d’al-
tres no s’havien perdut ni un 
partit al llarg de la temporada 
i a alguns, de ben segur, això 
del futbol no els deia gaire res. 
Sigui com sigui, en aquell ins-
tant, tots van ser partícips d’un 
fet insòlit des de la fundació 
del club l’any 1932. Per prime-
ra vegada en la seva història, 
l’equip sènior del CF Sant Julià 
era campió de lliga. 

CAM-PI-ONS... Proveu 
de dir aquesta paraula ben a 
poc a poc. Us adonareu que 
és una paraula que omple la 
boca i que baixa gola avall fins 
a l’estómac. Una paraula que 
provoca una mena de benes-
tar estrany. Una sensació que 
costa d’explicar. És com si 
tots aquells que al llarg dels 
anys han vestit la samarreta 
blava del club o han treballat 
per l’entitat des de qualsevol 
càrrec haguessin aconseguit, 
per fi, el premi que es merei-
xien. Sigui com sigui, les ale-
gries i èxits del club aquesta 
temporada però, no es limiten 
a aquest títol. 

L’altre sènior, el 4a Catalana 
”B” ha estat capaç de tancar 
una excel·lent temporada ju-
gant la promoció d’ascens a 3a 
Catalana contra el CF Ametlla, 
després d’aconseguir la segona 
posició a la lliga. Si bé el som-
ni de comptar amb dos equips 
a aquesta categoria la propera 
temporada no es va poder com-

plir, les cares del jugadors vila-
tortins després del segon partit 
eren un clar reflex del que havia 
estat aquest curs per a ells. La 
ràbia de no haver aconseguit 
l’objectiu es barrejava amb l’or-
gull d’aquell qui ha lluitat fins el 
darrer alè, defensant amb orgull 
i determinació els seus com-
panys i els seus colors.

En un altre sentit, aquest 
any ha fet goig obrir la premsa 
comarcal cada dilluns i buscar 
les pàgines on apareixen les 
classificacions del futbol base. 
Ha estat xocant veure com els 
nostres han estat tota la tem-
porada a l’altura dels equips 
tradicionalment considerats els 
forts de la comarca. 

Esment especial mereix el 
nostre Benjamí. Els vilatortins, 
s’han proclamat campions de 
lliga aconseguint de manera 
brillant el segon títol de la tem-
porada per al club. Aquest pre-
mi no deixa de ser el reflex del 
treball i dedicació dels entrena-
dors del futbol base envers els 
més menuts. 

Per la seva banda, el Cadet 
ha tancat una excel·lent tem-
porada aconseguint la segona 

posició a la taula classificatòria 
mentre que l’Infantil ha tancat 
el curs d’enguany en una meri-
tòria quarta posició després 
d’estar tota la temporada llui-
tant al capdavant. L’Aleví, de 
forma destacable, ha mantin-
gut la categoria després d’aca-
bar el campionat en onzena 
posició. Per la seva banda, el 
Sènior Femení i el Juvenil han 
tancat el curs en desena posi-
ció als seus respectius grups 
després d’unes temporades 
més irregulars.

El balanç d’enguany no 
podia ser més positiu. Si més 
no ha estat satisfactori veure 
i adonar-se que el futbol de 
veritat, aquell que ens és pro-
per i que no està mogut per 
magnats, grans marques i mi-
lions d’euros segueix viu, cada 
cap de setmana, a poblets 
com el nostre. Pobles on els 
nens juguen perquè els agra-
da. Pobles en què els tècnics 
i entrenadors treballen perquè 
els agrada. Pobles en què els 
pares van al camp perquè els 
agrada. Pobles, en definitiva, 
als que els agrada el futbol.

Una temporada de somni
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Aquest tercer trimestre el 
club de Patinatge Artístic ha 
realitzat diverses activitats 
tant a la comarca d’osona 
com a fora de la comarca.

Vàrem iniciar el trimestre 
participant al Festival del Mer-
cat del Ram organitzat per el 
Club Patí Osona al pavelló del 
Castell d’en Planes. Enguany 
es va celebrar el dia 13 de 
març i hi varen participar els 
grups de Primària.

El dia 3 d’abril el grup de Se-
cundària del Club van quedar 
en 3a posició en la Competició 
de Xou en Patinatge Artístic 
del C.E. Osona, que va tenir 
lloc al pavelló del Castell d’en 
Planes. Podreu veure el ball 
a: https://www.youtube.com/
watch?v=HH9AumfMzG4. El 
grup de Primària es va estre-
nar en aquesta competició i 
varen quedar en 9ena posició. 
Felicitacions a les patinadores 
i a les entrenadores per la gran 
feina feta i per aquestes més 
que merescudes posicions.

El 8 d’abril es va realitzar 
una jornada de portes obertes 
al Pavelló Esportiu de Sant 
Julià per tal que tothom que 
ho volgués pogués veure els 
balls que tots els grups han 
anat preparant durant el pri-
mer i el segon trimestre de la 
temporada. En acabar la jor-
nada, la junta de l’entitat va 
obsequiar a patinadores i en-
trenadores amb una samarre-
ta,

El dia 17 d’abril diverses 
patinadores varen participar 
en la Competició Comarcal 
Individual que aquest any 
es va celebrar al Pavelló de 
Mostesquiu. En la categoria 
de Prebenjamines totes ho 
van fer molt bé i varen rebre 
un diploma de participació, ja 
que per no fomentar la com-
petitivitat amb nenes tan jo-
ves, aquesta categoria no es 

Club de Patinatge Artístic

classificava. En el Categoria 
de Benjamines, Paula Coma 
i Mireia Gorghs varen fer podi 
en primera i segona posició 
respectivament. Enhorabona 
a tots els  participants.

El 14 de maig es va cele-
brar el final del Trofeu la Plana 
organitzat per el CE Osona. 
En aquesta final hi varen par-
ticipar Mireia Gorghs i Paula 

Coma. Encara no en tenim els 
resultats però segur que varen 
quedar en una bona posició.

El 21 de maig es va celebrar 
el 5è Festival de Patinatge Ar-
tístic de Sant Julià coincidint 
amb la Fira del Tupí. Enguany 
vàrem comptar amb la parti-
cipació de prop de 130 pati-
nadors del CPA Sant Julià de 
Vilatorta, CPA Tona, CP Man-



73

es
p

o
rt

sAssociació de Bàsquetlleu, CP Osona i CPA Roda de 
Ter.  El festival va durar prop 
de 2 hores, fent un descans 
cap a la meitat on es varen fer 
4 rifes consistents en 2 packs 
de productes de cosmètica, 
cortesia de Farmàcia i òptica 
Comas, 1 pastís, cortesia de 
la Crossandra i 1 menú, cor-
tesia del Restaurant la Troba-
lla. Des del club volem agrair 
una vegada més la col·labora-
ció rebuda per part de l’Ajun-
tament, així com a empreses i 
entitats del poble que ens han 
ajudat que aquest 5è Festival 
es pogués dur a terme.

Finalment les patinadores 
del grup de Secundària amb el 
seu ball “Come Fly With Me” 
varen participar en la Final Na-
cional, organitzat per la Unió 
de Consells de Catalunya i el 
Consell Esportiu de l’Alt Pene-
dès, en la Categoria de Xous 
que es va celebrar el dia 29 de 
maig a Vilafranca del Penedès 
on van obtenir una 7a posició.

A banda de les activitats 
realitzades aquest trimes-
tre, aquest any es realitzarà 
al pavelló de Sant Julià, amb 
la col·laboració del Club Patí 
Osona, un stage de Patinatge 
les dues últimes setmanes de 
juliol. Aquest stage està pen-
sat per a nens i nenes, a partir 
de 3 anys, que vulguin passar 
un estiu diferent. En aquest 
stage es realitzaran activitats 
de patinatge individual, xou, 
maquillatge, perruqueria, i 
dansa. Si n’esteu interessats 
podeu demanar més informa-
ció a cpasantjuliadevilatorta@
gmail.com

Per últim comentar-vos que 
aquest any els entrenaments 
finalitzen el mes de juny i es-
perem retrobar-nos al setem-
bre amb energies renovades i 
ganes de fer allò que tant ens 
agrada... Patinar!

Moltes gràcies a tots els 
que heu participat i col·laborat 
en aquesta temporada i fins al 
setembre.

Fins el 25 de juliol teniu temps per inscriure-us. I si no voleu 
participar com a jugadors, ja sabeu que podeu participar en el 
Torneig de diferents maneres: passejar amb el carrilet, karaoke, 
gimcana, globus captiu, xocolatada, jocs infantils... o com a es-
pectador de qualsevol de les diverses activitats: concursos de 
triples i esmaixades, clínic d’entrenadors, els partits del Torneig, 
partits ACB, partits NCAA...

Com ja vam poder veure en la darrera edició, durant el mes 
d’agost en el pretorneig es jugaran en el Pavelló de Sant Ju-
lià una sèrie de partits amb equips d’universitats americanes, 
NCAA, contra equips i combinats catalans. L’entrada a aquests 
partits serà, com sempre, lliure fins a completar l’aforament. A la 
web del Torneig, www.basquetsantjulia.org, podreu veure dies i 
horaris d’aquests partits.

Una de les novetats d’enguany serà que la revista oficial del 
Torneig sortirà a principis de juliol. Us podreu informar ben aviat, 
i amb detall, de totes les activitats i novetats que tindran lloc en 
aquest 32è Torneig.

Ens veiem els dies de Torneig!
 

Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig BBVA de Bàsquet, 

de Sant Julià de Vilatorta. Gran Premi Diputació de Barcelona

Obertes les 
inscripcions 
pel 32è 
Torneig 
BBVA de 
Bàsquet
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L’estiu, temps ideal per la bici
Quan arriba el bon temps 

surten ciclistes per tot arreu, 
com bolets a la tardor, bé de-
pèn de l’any això dels bolets. 
En podeu trobar a la carretera 
o pels camins de bosc a totes 
hores, amunt i avall sempre pe-
dalant. Pels que som aficionats 
a aquest esport, gaudir de la 
natura i la sensació de llibertat 
que et dona la bici, només ho 
pots valorar quan t’hi trobes.

Amb les noves tecnologi-
es s’hi ha afegit un al·licient 
més des del punt de vista de 
la competitivitat. La majoria de 
ciclistes usuaris de smartpho-
nes, tenen instal·lada l’apli-
cació Strava. És realment una 
eina fantàstica ja que et permet 
registrar els recorreguts que 
fas, amb temps parcials i totals 
i veure quins progressos fas al 
llarg de la temporada. També, 
i encara més important per al-
guns, permet comparar els teus 
temps amb els dels altres que 
estan registrats a l’aplicació. 
Estàs competint indirectament 
amb altres ciclistes, coneguts 
o no. Tot un repte si vols estar 
en una bona posició dels ran-
quings que elabora l’aplicació.

A Sant Julià hi ha diversos 
grups de ciclistes que surten 
assíduament. Els diumenges el 
punt de sortida és a les 8 da-
vant del bar Núria. Segons el 
nivell de cadascú es pot apun-

tar a un grup o un altre. No ho 
dubteu, aneu amb un d’aquests 
grups i gaudireu més de la bi-
cicleta.
Cursa Campionat
de Catalunya Infantil

A inici de temporada la Jun-
ta del Club va decidir organit-
zar una cursa de competició de 
les categories més joves. Or-
ganitzar qualsevol competició 
comporta un esforç i unes des-
peses i va semblar que valia la 
pena dedicar-los als ciclistes 
que comencen. És per aques-
ta raó que es va organitzar una 
cursa ciclista pel Campionat de 
Catalunya Infantil.

La data va coincidir amb la 
Fira del Tupí, 22 de maig, la 
Federació no tenia altres dates 
disponible. Es va desenvolupar 
en un circuït marcat als car-
rers del polígon La Quintana, 
lloc ideal ja que no hi ha tràn-
sit els diumenges. Des d’aquí 
volem agrair la col·laboració 
de l’Ajuntament en facilitar-nos 
material i ajuda del personal de 
la brigada i també als industri-
als del polígon que no van po-
sar cap impediment.

La jornada va començar 
amb una  cursa de Copa Ca-
talana de Cadets i Juniors Fe-
mení sobre un recorregut de 
30 km, que va guanyar José 
Gonzàlez (Clicles Morenito). Hi 
van participar 45 corredors. A 
continuació es van disputar les 
curses de categories inferiors. 
En la categoria de Prebenja-
mins la victòria va ser per Anna 
Carreras, en la de Benjamins 
per Martí Alcarz i en la de Prin-
cipiants per Roger Pareta. En 
la d’Alevins el guanyador va 
ser l’Oriol Alcaraz. En la cate-
goria d’Infantil corresponent al 
Campionat de Catalunya la vic-
tòria va ser per Arnau Gilabert 
(Noel-Olot) i es va proclamar 
guanyador del Campionar de 
Catalunya Infantil. En aquestes 
categories hi van participar 110 
corredors dels quals 33 eren 
noies.

Brevet Barcelona – Perpi-
nyà – Barcelona

Aquest any s’ha tornat 
a organitzar la Ciclomarató 
Catalana Internacional Bar-
celona-Perpinyà-Barcelona 
“BPB2016”. Aquesta cursa 
consisteix a cobrir una distàn-
cia de 610 km seguits, sortint 
de Barcelona fins a Perpinyà i 
d’allà tornar passant per Olot, 
La Salut, Roda, Sant Julià, 
Collsuspina, Moià, Sant Feliu 
de Codines i cap a Barcelona, 
amb un màxim de 40 hores.  
Dels 122 inscrits, finalment en 
van sortir 115 del velòdrom 
d’Horta. Diversos clubs ciclis-
tes del territori van ajudar en la 
organització fent els controls 
de pas i donant suport als par-
ticipants en qüestions d’avitu-
allament, descans i qualsevol 
cosa que necessitaven. El Cal-
ma hi va participar i el control 
de pas es va muntar al pave-
lló de Sant Julià. Cal dir que 
el lloc va ser ideal ja que els 
ciclistes van poder disposar 
dels serveis del pavelló i es va 
poder preparar l’avituallament 
en condicions. Agrair també 
la bona disposició de l’ajunta-
ment per poder utilitzar aquest 
equipament. Cal destacar la 
participació de dos socis del 
nostre club en aquesta prova, 
en Jordi Tió que va arribar el 
quart i en Marc Muñoz que ja 
és la segona edició que hi parti-
cipa. Apart de la posició d’arri-
bada cal valorar el fet d’acabar 
la prova. Aquest any van tenir 
pluja durant molts quilòmetres 
i evidentment han de circu-
lar també de nit. S’ha d’estar 
bastant tocat per la bicicleta 
per afrontar reptes d’aquesta 
mena, hi ha gent per tot.
Llicències

Encara es poden tramitar 
les llicències de la Federació 
Catalana de Ciclisme des del 
Club, només cal accedir a la 
nostra web i fer la petició.

www.cccalma.cat
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“Vaig néixer a Sant Julià al 
carrer del Montseny un 13 de 
febrer del 1963. De ben petit 
vaig començar a jugar a futbol 
ja que era l’única cosa d’es-
ports que hi havia al poble. 
També vaig jugar a tennis, però 
no era gaire bo... De més gran 
em vaig introduir al món del 
motor, primer amb les motos 
de muntanya i llavors corrent a 
ral·lis amb la meva dona de co-
pilot. Quan vaig deixar el motor 
vaig tornar al futbol jugant amb 
l’equip d’aficionats del poble i 
fent de delegat de l’equip sèni-
or, fins i tot vaig debutar d’en-
trenador amb els juvenils! Ara 
fa 10 anys vaig entrar en el món 
de l’arbitratge, un món que si 
t’agrada pot ser apassionant.”

 
Com vas descobrir la teva pas-
sió per l’arbitratge?

Per afició. Se’m va desper-
tar tard. Gràcies al company i 
amic Miquel Puig, de Vic, i en 
Ricard Mas vaig començar ar-
bitrant en partits de futbol sala i 
a nens petits del consell espor-
tiu d’Osona.

Recordes el teu primer partit?
Ben bé. El meu primer par-

tit com a àrbitre de futbol sala 

va ser  aquí a Sant Julià en el 
torneig de 24h i com a àrbitre 
federat va ser en un partit dels 
benjamins del poble.

Abans de ser àrbitre quina era 
la teva relació amb el món del 
futbol?

Des de petit el futbol ha si-
gut una de les meves passions. 
He fet gairebé de tot: jugador, 
entrenador, delegat. Fins i tot 
durant uns anys vaig ajudar a 
organitzar el torneig de 24 ho-
res de futbol sala!

Als teus inicis quin era el teu re-
ferent arbitral?

Cap de conegut, no m’hi 
fixo amb els de la tele! El que 
més em va ajudar i em va en-
senyar va ser en Jordi Barnils 
de Folgueroles, un gran home, 
dialogant i sempre predisposat 
a resoldre dubtes i problemes.

Fas algun entrenament especi-
al per estar en forma?

A part dels partits, intento 
sortir un parell de dies la set-
mana a córrer.

Has tingut algun moment espe-
cialment compromès fent d’àr-
bitre?

Doncs mira, no fa gaire en 
un partit de veterans aquí a 
Sant Julià, em vaig haver de 
quedar una estona al vestidor, 
ja que no va agradar gaire que 
xiulés un penal a l’últim minut i 
em van dir allò que s’acostuma 
en aquestes ocasions:  t’espe-
rem a fora! I jo pensava: però si 
casa dels meus pares és a 50 
metres! L’Esteve del bar em va 
avisar quan ja eren fora.

Un anècdota divertida?
Les baralles dialèctiques 

amb en Ramon Forcada, el 
cap de mecànics d’en Jorge 
Lorenzo, jo sóc molt d’en Va-
lentino Rossi i sempre quan 
em veu diu: Ai que avui ja per-
drem... Fins i tot en una mitja 
part vaig anar-lo a felicitar per 
l’últim títol d’en Lorenzo.

Què penses quan un àrbitre és 
agredit o insultat?

Que falta molta cultura i 
educació, bàsicament als pa-
res, tot i que, per sort, Osona 
no és gaire conflictiva.

Què és la campanya “joc net”?
La campanya Joc Net era 

una campanya adreçada als 
jugadors perquè aprenguessin 
que no tot s’hi val i que el més 
important és gaudir jugant so-
bretot a nivells de futbol base i 
amateur.

 i la campanya “zero insults a 
la grada”?

Va dirigida sobretot a pares 
i aficionats i ens permet als ar-
bitres protegir d’insults i ame-
naces a jugadors i a nosaltres 
mateixos, aturant el joc fins 
que l’ambient es calmi i fent-
ho constar a l’acte. Els equips 
responsables poden ser mul-
tats econòmicament.

El teu somni com a àrbitre? 
A la meva edat ja no en 

tinc gaires de somnis, només 
seguir fins que m’aguanti el 
cos.

Parlem d’esports
Ignasi Tort, àrbitre de futbol
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Des de fa un temps la llar d’Infants Pa-
tuleia està canviant, nous espais, activitats, 
vivències i més oberta als pares. Durant 
aquest curs hem volgut celebrar amb les 
famílies dades assenyalades com la Casta-
nyada, Sant Jordi i la festa de la Primavera. 

Des del claustre creiem que és molt im-
portant obrir les portes a pares, mares, avis, 
tiets... ja que també són part de l’escola. 
Volem ser més properes, que coneguin els 
espais conduïts pels propis fills i filles.

El passat 29 d’abril vàrem fer la festa de 
la Primavera, on les famílies varen venir a 
plantar flors i plantes aromàtiques conjunta-
ment amb els nens i les nenes. És el segon 
any que la fem i nosaltres considerem que és 
una de les celebracions més boniques, no 
només per el dia en si, sinó per el resultat 
que en queda. Tot el pati de l’escola ben flo-
rit, amb els infants contents de recordar que 
aquella floreta l’havien plantat amb el seu 
papa i/o mama (o avis!), tenir-ne cura i veu-
re com creixen i floreixen. Així que, moltes 
gràcies famílies per ajudar-nos a fer aquesta 
festa tan especial!

Per altra banda, també us volem expli-
car una sortida molt especial que vàrem fer 
els Sols i les Llunes! Des de la llar d’infants i 
l’ajuntament, apostem pel comerç i els pro-
ductes de proximitat, així doncs, des de ja fa 
un temps els iogurts que donem són de les 
Granges Comas de Santa Eugènia de Ber-
ga. El passat 9 de juny ens van convidar a 
veure les seves instal·lacions, així que vàrem 
agafar l’autobús i cap a veure les vaques! 
En Guillem va ser el nostre guia i ens ho va 
explicar tot sobre les vaques: què mengen, 
com viuen, com es munyen... fins a arribar 
a la petita fàbrica on vàrem veure el procés 
de la llet fins a convertir-se en iogurt. Ens ho 
vàrem passar pipa!!!.

Des d’aquí també volem aprofitar per 
acomiadar-nos dels Sols i les Llunes que al 
setembre comencen una nova etapa i aven-
tura a l’escola dels nens grans, segur que 
ells no ens trobaran a faltar tant com nosal-
tres a ells. Moltes gràcies pares i mares per 
confiar-nos allò que més estimeu.

Molt bones vacances, ens veiem el dia 5 
de setembre amb les piles ben carregades! 

Llar d’infants 
Patuleia
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El Congrés la Ciència feta pels infants és 
una proposta conjunta entre el Laboratori 
de Didàctica de la Universitat de Vic – Uni-
versitat Central de Catalunya i el Centre de 
Recursos Pedagògics d’Osona. Hi participen 
grups classe d’educació infantil i primària 
que hagin portat a terme alguna investigació, 
al llarg del curs escolar. Els objectius princi-
pals són:
- Estimular el treball científic que es realitza 
amb l’alumnat als centres.
- Proporcionar un espai on puguin comunicar 
els seus treball i donar-los a conèixer a la res-
ta de companys.
- Incidir en l’aprenentatge de les diverses ha-
bilitats lingüístiques i de comunicació.

Els alumnes de P5 i Cicle Inicial de l’esco-
la Bellpuig vam participar a aquest congrés 
de “La ciències feta pels infants”. 

Els alumnes de P5 van presentar un pro-
jecte sobre el plànol i l’orientació portat a 
terme a l’escola per la mestra en pràctiques 
Sílvia Llagostera. Els alumnes de Cicle Inicial 
van presentar un projecte sobre Les Plantes. 
Els alumnes expliquen la seva experiència:

“Els nens i les nenes de P5 vam anar a 
la Universitat de Vic a explicar el projecte de 
l’Otto, un osset que ens volia venir a veure i 
no sabia el camí. 

Nosaltres li vam dibuixar un plànol i va po-
der arribar.

Ens ho vam passar molt bé i ens va en-
cantar anar-hi. Sobretot l’Oriol que va poder 
ajudar el seu pare amb l’equip de so”.

“ Els nens de 1r i 2n també vam anar a la 
Universitat per veure coses que havien treba-
llat altres nens i presentar el nostre Projecte 
de les Plantes.

Vam explicar els experiments, la sortida i 
la resta de coses que havíem treballat de les 
plantes.

Tres nens de cada curs van explicar el 
Projecte, tots no perquè només podien ex-
posar sis nens.

Vam aprendre coses dels Projectes de les 
altres escoles.

No havíem anat mai tots plegats a la Uni-
versitat a explicar el que havíem fet a classe, 
i això ens va agradar molt.”

Escola Bellpuig
Participació en el Congrés 
de la Ciència feta pels 
infants a la UVIC

Participació en els III Jocs 
Florals de Catalunya
El dijous 26 de maig es van celebrar les semifinals  dels 
Jocs Florals de Catalunya a Santpedor amb els nens 
finalistes de la Catalunya Central i l’Anoia. A la nos-
tra escola vam tenir el privilegi de comptar amb la Mar 
Davesa Spinola com a finalista de la categoria D amb 
l’adaptació del conte de Sant Jordi que duu per títol El 
Drac. La Mar va obtenir un accèssit pel seu excel·lent 
treball. Primer li van donar el premi i després va pujar a 
llegir el text  juntament amb la guanyadora de la seva 
categoria. Va ser un dia molt emocionant en el qual 
vam poder gaudir del fantàstic nivell literari que hi ha 
a la zona i sobretot per compartir l’alegria i la intensi-
tat d’emocions que ens va transmetre la Mar en el seu 
gran dia.
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Hem començat l’últim tri-
mestre del curs. Això ja se’ns 
acaba! El bon temps convida 
a fer un bon grapat d’activitats 
així que... som-hi. 

Un cop acabades les vacan-
ces de Setmana Santa, l’AMPA 
va començar de nou les activi-
tats. La primera, Sant Jordi. Un 
any més vàrem organitzar la, ja 
habitual, parada de roses i en-
guany ens hem estrenat amb 
la venda de llibres. Ens vàrem 
llevar ben d’hora, ben d’hora 
perquè nenes, noies, mares, 
àvies i nens, nois, pares i avis 
de Sant Julià poguessin tenir la 
seva rosa i el seu llibre! Un bon 
grapat de prínceps i princeses 
van passar per la nostra para-
da per complir amb la tradició 
i comprar les roses i els llibres. 
A tots els que vàreu passar per 
la parada, als compradors i als 
voluntaris, a tots moltes gràcies 
ja que, a més, amb aquesta ini-
ciativa i els beneficis obtinguts 
de la venda de llibres i roses, 
l’AMPA ha comprat per l’aula 
d’informàtica de l’escola 6 ordi-
nadors portàtils.

Poc després venia la festa 
de la primavera amb el Projecte 
pati. A principis de maig, i amb 
unes setmanes d’inestabilitat 
meteorològica, la jornada es va 
poder dur a terme sense cap 
inconvenient. Aquest projecte 
es va engegar el curs passat 
on des de l’AMPA es va fer arri-
bar a l’equip de mestres, pares 
i alumnes qui amb molta il·lusió 
ens van aportar també un bon 
grapat d’idees. I amb tot aquest 
recull i una posada en comú, 
vàrem tenir en Climent Villegas 
molt enfeinat per fer realitat les 
nostres idees: una cuina i un au-
tobús pel pati d’educació infan-
til. I el 7 de maig amb pinzells, 
pintura i un munt de gent dispo-
sada a canviar la cara al nostre 
pati vàrem poder donar-hi color 

AMPA Bellpuig

i acabar de pintar columnes de 
colors i formes. Va ser una jor-
nada de treball extraordinària! 
S’ha fet molta feina, però de 
ben segur que en queda més 
per fer. Aprofitem l’avinentesa 
per donar les gràcies més sin-
ceres a en Climent per totes les 
hores dedicades al nostre pro-
jecte i també a tots els que hi 

van participar!
Van passant els dies, s’aca-

ba el mes i arriben les tan espe-
rades Colònies. I si l’any passat 
va ser el Bages on can Puig de 
Sant Salvador de Guardiola ens 
esperava, aquest any ha estat 
mas Banyeres l’escollida. Una 
casa en plena natura i enmig 
del Parc Natural del Montseny, 

No parem
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Centelles. El cap de setmana 
començava dissabte. A les 9 
del matí, dos autocars, i uns 
monitors molt trempats, van 
venir a recollir als més de 80 
nens i nenes que volien gaudir 
d’un cap de setmana de colò-
nies esplèndid. Un cop carre-
gades totes les motxilles i tots 
enfilats a l’autobús, vàrem aco-
miadar els nanos. Els esperava 
un cap de setmana ple d’activi-
tats: rocòdrom, circuït d’aven-
tura sobre els arbres, tirolina, 
tir amb arc, festa de l’escuma, 
la granja amb més de 100 ani-
mals... Diumenge a la tarda tots 
els pares ens vàrem desplaçar 
fins al mas Banyeres per recollir 
els nostres fills. Tots amb cara 
de felicitat, però tristos per ha-
ver de marxar, deixaven enrere 
un cap de setmana amb moltes 
anècdotes per explicar. Com 
sempre, vàrem acabar la jorna-
da amb un bon berenar: coca 
i sucs per a tothom. I amb un 
somriure d’orella a orella, i al-
gun genoll pelat, tothom satis-
fet de tornada cap a casa. 

I a dos dies per finalitzar 
aquesta etapa, va arribar la tan 
esperada festa de final de curs 
que la pluja no va impedir que 
el pavelló estigués ple de gom 
a gom. Des del projecte de l’es-
cola i a través d’una fantàstica 
història d’en Tintin i en Milú và-
rem viatjar fins a la Xina, l’Índia, 
Nova York, París, Barcelona... 
amb unes actuacions brillants 
i molt emocionants, i un excel-
lent treball per l’equip de mes-
tres. I finalitzat l’acte i el comiat 
dels nens i de les nenes de 6è, 
es va fer la tradicional botifar-
rada. Esperem comptar de nou 
amb tots vosaltres el proper 
any. 

I fins aquí, aquest tercer tri-
mestre. Aprofitem aquestes últi-
mes ratlles per animar a tothom 
qui vulgui, a formar part de la 
junta de l’AMPA, perquè... Tots 
fem AMPA, tots som l’AMPA!

Bones vacances a tothom!

Els alumnes del Col·legi 
El Roser recorden la figura 
del Pare Manuel Cazador 

Dins el marc dels actes de commemoració del 60é aniversari 
de la mort del Pare Manuel Cazador, els alumnes del Col·legi El 
Roser van tenir ocasió de conèixer de més a prop la figura del 
P. Cazador

De la mà de Jose Manuel Aguirre, exalumne del P. Cazador, 
els alumnes van poder acostar-se al científic, però sobretot al 
mestre i l’educador, a través de les vivències d’Aguirre que va 
mostrar la cara més humana del seu mestre, amb una conferen-
cia a la sala d’actes del col·legi que va permetre entendre millor 
les aportacions d’un pioner de la ciència que va fer del rigor i la 
constància una màxima de vida, inculcant als seus alumnes un 
mètode de treball que els ha servit com a model.

Les explicacions  de Jose Manuel Aguirre es van comple-
mentar amb una visita guiada al despatx del P. Cazador on els 
alumnes van tenir ocasió de familiaritzar-se amb l’instrumental 
meteorològic i científic de l’època. Els actes de commemoració 
del 60é aniversari de la mort del P. Manuel Cazador, tindran 
continuïtat a l’Escola Bellpuig on els alumnes tindran oportu-
nitat de conèixer més a fons la seva figura durant la propera 
Setmana de la Ciència. 

Festa de 
l’Agrupació 

d’Antics 
Alumnes 

El diumenge 5 de juny l’Agrupació d’Antics Alumnes va fer 
la seva festa anual. Un retrobament de companys que com-
partiren la seva infantesa a l’antic col·legi d’orfes. Els records i 
emocions van aflorar en una diada especial que s’emmarcava 
dins dels actes de commemoració dels 60 anys de la mort del 
Pare Manuel Cazador. Es feren ofrenes florals als monuments 
dedicats a Josep Puig i Cunyer i a sant Josep Manyanet i es va 
fer una missa concelebrada per Jesús Díaz, Pare General de la 
Congregació Fills de la Sagrada Família, i els Pares Josep M. 
Blanquet i Àngel Muñoz en memòria del P. Cazador. Els actes 
van continuar amb el descobriment d’una placa al rellotge de 
sol esfèric del costat de la capella i la pre-estrena del documen-
tal sobre la vida i obra del P. Cazador i també recull el testimoni 
dels alumnes que el van conèixer i van treballar amb ell. Amb un 
dinar de germanor al pati de vidre es posava punt i final a una 
jornada fraternalment emotiva. 
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Com ja podem considerar 
tradicional, els alumnes de 4t 
d’ESO van anar de viatge de fi 
d’estudis a la localitat d’Esterri 
d’Àneu, per gaudir d’un indret 
excepcional per dur a terme 
esports d’aventura i altres acti-
vitats lúdicoculturals durant els 
dies previs a les vacances de 
Setmana Santa. En aquells in-
tensos cinc dies van poder re-
alitzar rafting en un tram de 14 
Km pel Noguera Pallaresa entre 
Llavorsí i Rialp. També van tenir 
una experiència colpidora fent 
el barranc de Berrós amb una 
temperatura de l’aigua realment 
“refrescant”. L’únic moment de 
mal temps el van tenir fent un 
circuit de multiaventura que li 
va donar un aire més èpic. Al-
tres activitats van ser més tran-
quil·les com per exemple el 
passeig a cavall o en bicicleta 
entre Esterri d’Àneu i Escalar-
re.  Un moment intens i divertit 
va ser el trekking amb raquetes 
de neu pel parc nacional d’Ai-

L’entorn del nostre Col·legi re-
presenta una font inesgotable 
de recursos educatius molt pre-
sents en el dia a dia de la Llar 
d’Infants. Els nens i les nenes 
poden gaudir del contacte di-
recte amb la natura realitzant 
un munt d’activitats a l’exterior. 
Aquestes aporten aprenentat-
ges molt gratificants ja que són 
viscudes activament per part 
de l’infant. 

El nostre entorn ens ofereix 
la possibilitat de viure diferents 
experiències: recollir castanyes 
i descobrir com són; sortir a 
trepitjar bassals, ben equipats 
amb botes i paraigües; recollir 
elements naturals per realitzar 
activitats a l’aula; collir floretes; 
realitzar circuits de psicomotri-
citat a l’exterior i un munt d’ac-
tivitats més.

Viatge de fi d’estudis dels alumnes 
de 4t d’ESO al Pallars Sobirà

Descobrim 
l’entorn a la 
llar d’Infants

güestortes, des del llac de sant 
Maurici, immersos en un pai-
satge idíl·lic. Finalment, es va 
visitar l’Ecomuseu de les valls 
d’Àneu i la planta hidroelèctrica 
de Tavascan, un món excavat a 
la muntanya amb quilòmetres 
de túnels i un salt d’aigua dins 
un tub de més d’1Km per 1m de 
diàmetre que proporciona una 
força descomunal.

De fet, el més important no 
és el que es fa sinó amb qui 
es fa i això és el que cal valo-
rar més positivament en aquest 
context. Compartir amb els 
companys de curs -alguns des 
de fa 15 anys- una experiència 
com aquesta és l’objectiu més 
preuat, allò que justifica un pa-
rèntesi en el curs per donar-li 
un significat especial: la consi-
deració del final d’un camí. Si 
a més pots gaudir d’un apart-
hotel amb spa i sala de jocs i 
d’una atenció i tracte amable, 
aleshores el record estarà as-
segurat.
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El dijous dia 9 de juny els nens 
i nenes de P2, P3, P4 i P5 van 
realitzar una activitat conjunta . 
Entre tots van fer una gran obra 
d’art a l’aire lliure. Aprofitant el 
bon temps i l’espai natural de la 
nostra escola,  van elaborar uns 
murals  tot posant-se uns mit-
jons fets amb plàstic de “bom-
bolletes” i, amb pintura de di-
ferents colors, van caminar per 
sobre del paper d’embalar. S’ho 
van passar d’allò més bé i els 
nens de P2 van poder conèixer 
les mestres i els companys que 
a partir del setembre formaran 
part del seu cicle.

Activitat conjunta 
P2, P3, P4 i P5
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El primer sol de la tarda que-

ia feixuc i convidava a la calma. 
M’entretenia rascant-me una 
crosta no del tot seca, quan 
una gota petita de sang, de 
vermell intens, va començar a 
lliscar genoll avall per damunt 
de la mercromina. Feia poc ha-
vien començat les vacances 
d’estiu i córrer pel bosc amb 
calces curtes ja m´havia deixat 
les cames ben esgarrinxades 
i plenes de blaus. La forta ca-
lor encara feia més pesada la 
digestió, i l’espera per poder 
banyar-nos a la piscina del 
poble semblava interminable. 
Com cada tarda estavem as-
seguts als bancs de la mandra, 
sota la parada del cotxe de lí-
nia per aprofitar-ne l’ombra de 
la teulada. Era el nostre punt 
de trobada. Les bicicletes re-
posaven arrenglerades amb el 
cavallet ben afermat a la vore-
ra i un cop passada una hora 
llarga enfilarem avall pel mig de 
l’avinguda amb un soroll de mil 
dimonis. Els crits simulant una 
moto de cros i el repicar d’una 
carta de la baralla, subjecta-
da hàbilment amb una agulla 
d’estendre roba per entremig 
dels raids, trencaven el silenci 

de la migdiada. Les tovalloles 
lligades al coll voleiaven com la 
capa del Superman i els dibui-
xos estampats del Mazinguer 
Z semblava que prenien vida. 
Érem els més guais de la ban-
da o això és el que ens pensà-
vem.

L’aigua era molt freda, gla-
çada, però ens hi tiravem de 
cop fent la bomba o d’una 
panxada, i fent l’animal i mol-
tes rialles, podíem estar-hi fins 
que la pell s’arrugava tant, que 
semblava una pansa. Una pan-
sa blanca com la llet amb les 
espatlles escaldufades i ver-
melles color de gamba. Res 
que no es curés amb una fre-
ga de Nivea un cop tornàvem 
a casa.

Va ser quan començàvem a 
berenar que vaig veure arribar 
la nena nova acompanyada 
dels seus pares. Era i segura-
ment de bon tros la més bo-
nica que havia vist mai. Es re-
collí    la llarga cabellera negra 
amb un gest ràpid de la mà i 
es lligà amb una goma elàsti-
ca de color rosa xiclet una cua 
de cavall per anar a banyar-se. 
Els seus ulls molt clars, potser 
verds o potser blaus, m’enrojo-

A Sant Julià de Vilatorta
es gaudeix de l’energia
que millor s’adapta a tu

Gas de Repsol

lien les galtes cada vegada que 
provava de mirar-la i ella també 
em mirava. La Nocilla després 
d’estar tota la tarda a la grada 
a ple sol dins una bossa de 
plàstic regalimava del panet 
de Viena com si fos xocolata 
desfeta i tan m’empastifava els 
llavis, com els dits, com el nas, 
com les galtes, com el paper 
de plata que embolicava l’en-
trepà, com la tovallola, com la 
grada… Era fastigosament bo-
níssima.

S’acabava la tarda i abans 
de tornar a casa volíem anar 
a caçar un parell de grills de la 
P, que són els que canten, per 
poder estrenar les gàbies que 
havíem comprat el dia abans 
a can Batllic, i si encara ens 
quedava temps, enfilar-nos 
als arbres per abastar qua-
tre prunes madures i sucoses 
o uns pinyolicus verds i una 
mica amargants. Tot per espe-
rar el sopar que ens menjaríem 
d’una revolada. Avui arrenca-
va el torneig de futbol sala on 
gairebé es reunia tot el poble ja 
fos per prendre la fresca, ja fos 
per petar la xerrada. La con-
currència del partit augmenta-
va al mateix nivell de la cridòria 
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Després d’un petó que tots dos esperaven més llarg, ella va baixar 

del cotxe fent-li adéu amb una mà mentre amb l’altra tancava suau-
ment la porta del cotxe. La brillantor del somriure que li havia quedat 
gravat a la cara feia palès que les coses havien anat com ella espera-
va o gairebé, perquè potser li hauria agradat allargar-ho tot una mica 
més però n´havia tret una altra cita per divendres. Mentre s’apropava 
al portal va tenir la temptació de girar-se i tornar a dir-li adéu però de 
seguida va sentir el motor del cotxe i evidentment va desistir. 

 “Sóc jo”, mentre empenyia la porta pensava en l’interrogatori 
de la mare “què aquest noi?” i després el de la iaia “què aquest noi?”. 
L’ascensor era a baix i després de prémer el tercer es va mirar al mirall 
i es va passar la mà pels cabells, l’ascensor es va obrir, la mare era al 
replà amb bata i sabatilles.

Què aquell noi? – li va preguntar com no podia ser d’una altra ma-
nera.

Molt bé mama  és un bon noi i a més és fill de can Figuerola.
Així sí que has fet sort nena – va dir l’àvia des del seu silló on em 

feia una bufanda des de feia cinc anys, quan l’acabava, la tornava a 
desfer.

La veritat és que ella també pensava que si les coses anaven bé 
n’havia fet de sort, era un bon nano, de casa bona i fill de metge i ell 
també estudiava medicina. Pel seu gust una mica massa independen-
tista però això segurament es cura amb els anys. A ella no li interessa-
ven gens aquests temes, no era conscient que d’alguna forma també 
l’afectaven 

- Me’n vaig a la dutxa, on és la meva bossa? 
- Ai noia tu sabràs on l’has deixat quan has arribat!
Dins del seu cervell es van disparar totes les alarmes, va mirar da-

munt de la tauleta del rebedor on habitualment la deixava i no hi era, 
de fet ni recordava haver entrat amb la bossa, no portava res a la mà 
en arribar. Segur que se l’havia deixat dins el cotxe, com podia haver 
tingut aquest descuit precisament avui, en Quico el trobarà i mirarà si 
hi tinc el mòbil o remenarà per pura xafarderia i trobarà el disc dedicat 
de la Pantoja que havia agafat per ensenyar-li a una amiga de la feina, 
no m’ho perdonarà mai.

Va sonar el timbre i ella va córrer a obrir, era un missatger que por-
tava la bossa.

Jordi Campos i Curbí

quan un dels dos equips 
que era del poble jugava 
contra un altre que era de 
la colònia, els pijos. Una 
rivalitat sana que alguna 
vegada també acabava a 
garrotades. I això no ens 
ho podíem perdre de cap 
de les maneres, encara 
que valents com érem, 
ens ho miréssim d’un tros 
lluny i darrere la barana. 
Però cridar sí, cridar, cri-
dàvem. 

Aquell vespre no va 
passar res d’especial i un 
cop a casa i ja dins del llit 
hi havia una imatge que no 
em podia treure del cap i 
que em privaria d’agafar el 
son en tota la nit. La nena 
de la cua de cavall amb 
una goma de color rosa 
xiclet i ulls molt clars, pot-
ser verds o potser blaus, 
m’omplia de papallones 
la panxa i no deixava que 
ni ara tanqués un ull, ni 
després en tanqués l’al-
tre. Segurament l’acaba-
ria coneixent, encara que 
abans no tinguéssim mò-
bil, ni internet, ni whatsa-
pp, teníem moltes ganes 
de jugar, els dies molt 
llargs i tres mesos de va-
cances. Engegava l’estiu i 
ho feia al mateix pas que 
nosaltres començàvem a 
fer-nos grans.

Xevi Pona Casas
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Compositor Ramon Victori, 10
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HORITZONTALS: 1.- Anhel de llibertat de molts 
catalans. 2.- Avinguda d’aigua. Algú que és d’Eu-
ropa. 3.- El dia que som. Cobrellits de plomes molt 
calent. 4.- Nom de la lletra C. Grup d’estudiants 
cantaires. Unió Europea. Sant abreujat. 5.- Uns ar-
bustos molt espinosos. Deu romans. Radi. 6.- Pa-
ïsos Baixos. Un tenor que ha perdut una part del 
seu cognom molt car. Institut Català de l’Acolliment 
i l’Adopció. 7.- Cinc-cents romans. El què va des-
prés del cinquè. Fill que no és hereu 8.- Comitè 
Olímpic Espanyol. Peça teatral d’un sol acte. Indi. 
9.- Ironia. Un lliri molt femení. 10.- En aquest mateix 
moment. Arquitecte modernista que fou alcalde del 
nostre poble. Oxigen. 

VERTICALS: 1.- Que s’enfada fàcilment. Amb una 
salut de ferro. 2.- Grau de qualitat. Sense ell ens 
morim. 3.- Peça cúbica que utilitzem per jugar. Cin-
quanta romans. Municipi de la comarca que toca 
amb el Ripollès. 4.- Publicarien. 5.- Aliment fet amb 
farina barrejada amb aigua, sal i llevat. Utilitzes. As-
sociated Press. 6.- Est. Penetres. La primera de les 
vocals. 7.- Surarà sobre l’aigua. Planta de l’hort que 
fa molta olor. 8.- Consistent. Mirall. 9.- Hereus que 
han perdut la primera lletra. Unificava. 10.- Punt 
que roman fix en un cos en moviment. Poble que 
vivia a la península abans dels romans. 11.- El robot 
de Star Wars ha perdut el seu número. M’engres-
co tant que perdo la primera lletra. 12.- Monedes 
japoneses. Alumini. Àtom carregat elèctricament. 
13.- El continent més petit del món.

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm passat

Jeroglific: Muriel (mur/i/e/L)

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa i Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Cova no gaire profunda
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En motiu dels 120 anys del naixement del Pare 
Cazador es van celebrar tot un seguit d’actes 
d’homenatge. Al passeig mn. Cinto Verdaguer es 
va erigir un petit monument en honor seu.

Pregunta:
Què representa el monument dedicat al 
Pare Manuel Cazador, al passeig de mossèn 
Cinto Verdaguer?

1. Una esfera terrestre
2. Un telescopi
3. Un rellotge de sol

Podeu deixar les vostres respostes a les ofi-
cines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia 
del dimecres dia 20 de juliol.

Solucions del número anterior

Durant la dictadura del General Franco la 
plaça Major duia el nom de:
2. General Mola

La guanyadora va ser Joana Martínez.
Felicitats!

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

Dades del concursant:
Nom i cognoms ………………………………………………

Edat ……………… Telèfon …………………………………..

e-mail ………………………………………………………………

* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia 
de la butlleta o apuntar les dades en un full a part

Entre tots els encertants se sortejarà una
SAFATA DE PASTES DE REBOSTERIA

per gentilesa de Pastisseria Crossandra
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Vilatorta

Moviment demogràfic
Entre l’11 de març 

i el 30 de juny de 2016
Naixements

Altes padró 42 Baixes padró  38
Naixements 4 Defuncions       9
Habitants a  30/06/2016: 3.134 
(1.543 homes i 1.591 dones)

Defuncions

Ainara Creus Vargas 09/04/2016
Laura Galian Cotilla 24/04/2016
Sira Puigbò Molist 26/04/2016
Ares Hinojosa Martínez 06/06/2016
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

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

Maria Clarà Codinachs (89) 19/03/2016
Josep Reixach Bagó (79) 28/03/2016
Roser Bosch Erra (82) 06/04/2016
Dolors Espinalt Corominas (88) 06/04/2016
Núria Erra Sañé (88) 27/04/2016
Josep Reixach Espinàs (75) 21/05/2016
Enriqueta Espinàs Erra (91) 25/05/2016
Carme Portet Godayol (88) 05/06/2016
Juan Domingo Vila (87) 20-06-2016

La dada: 
1.475 
1.475 són els punts de llum (fanals
i lluminàries) que hi ha a tots els carrers
i espais públics del poble, repartits en 19 
sectors. L’any 2015 el cost de la factura 
del llum va ser de 102.912,70 €.

El Ple ordinari del mes de juny va proposar 
com a festes de caràcter local pel proper 
any 2017els dies següents:

• 5 de juny (dilluns de Pasqua Granada) 
• 17 de juliol (dilluns de Festa Major)

Festes locals per al 2017



Vilatorta

Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

EN AQUEST NÚMERO
DESTAQUEM:

Article: “Per entendre en 4 minuts
l’afer de la Font d’en Titus”

Les Caramelles del Roser,
distingides amb la Creu de Sant Jordi

Les obres de l’Eix Transversal: el primer pas
per fer arribar el gas natural a Sant Julià

El preu del menjador de l’Espai Activa’t baixa a 7€

Una escultura per homenatjar als terrissers

Entrevista a Angelina Vilamala

Origen i fenomen de l’estiueig a Sant Julià

L’equip A del CF Sant Julià, campió de Quarta Catalana

I tota la programació de la Festa Major


