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A Sant Julià i a Vilalleons
estem a favor de la llibertat

Sí, a Sant Julià i a Vilalleons estem a favor de la llibertat. 
Aquesta paraula que, francament, crec que últimament te-
nim bastant oblidada.

A favor de la llibertat sexual. A favor de la llibertat de gè-
nere. A favor de morir dignament. A favor, en definitiva, que 
les persones neixin, creixin, visquin, es reprodueixin i morin 
com creguin elles.

La nostra societat progressa. I sabem ser cada vegada 
més tolerants. Respectar la llibertat dels altres, perquè vo-
lem que respectin la nostra pròpia.

És el camí de la tolerància, d’acceptar-nos tots tal com 
som, dins de la diversitat. Una diversitat que en la natura-
lesa s’expressa de mil formes, i que nosaltres, no sé per-
què, hem volgut encotillar sense sentit.

Hem de fer molt camí per acceptar aquesta diversitat hu-
mana. N’hem d’aprendre molt, encara. I quelcom d’aquest 
aprenentatge el podem trobar en un acte que vam organit-
zar com a Ajuntament, i que sap greu si us el vau perdre.

El 28 de juny passat, dia de l’orgull LGTBIQ+, del Pride, 
vam voler que l’Unai Avilés, autor del llibre Maricona i vila-
tortí des de fa un temps, ens parlés una mica del seu llibre. 
Ens va semblar que celebrar aquesta diada amb un acte 
personal i emotiu era escaient.

L’Unai va voler que l’acompanyés en Pedro Cayuela, el 
Youtuber conegut com a Jefe de equipo, del qual a les xar-
xes socials podeu recuperar unes astracanades que déu 
n’hi do. Però, com sempre, la primera impressió no és la 
vàlida. I heus aquí que, inesperadament, la conversa va do-
nar lloc a una reflexió d’en Pedro molt profunda. Crec que 
ningú del públic ni els propis organitzadors esperàvem re-
bre una confessió així de directa: que ell havia fet bulling i, 
sense buscar excuses, va suggerir per quines causes havia 
caigut en aquest error.

L’acte va desgranar altres joies mentre parlàvem amb 
l’Unai i en Pedro. Us recomanem que el mireu al canal de 
YouTube de l’Ajuntament. No té pèrdua.

Com no ha de tenir pèrdua cada instant d’aquest estiu. 
L’estació de la llibertat per excel·lència. Amb la nostra Fes-
ta Major, els dies fulgurants, els vespres plàcids, les nits 
vives... Que tinguem bona llibertat, bon estiu i... bona Festa 
Major!

Joan Carles Rodríguez
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Es proposa un canvi dE dirEcció
En divErsos carrErs dEl nucli urbà
A partir de la redacció de l'Estudi de mobilitat, impulsat 
per l’Ajuntament i finançat per la Diputació de Barce-
lona, i amb la participació de la ciutadania en les ses-
sions de participació, s’han proposat unes mesures de 
pacificació dels carrers del nucli urbà amb l'objectiu de 
millorar el trànsit, l'accessibilitat del teixit urbà i gua-
nyar espai públic per a les persones i zones de relació.

Els canvis són profunds i l’Ajuntament vol explicar 
aquest canvis amb antelació per tal que tothom en 
sigui coneixedor abans no s’efectuïn els canvis.

S’invertirà la direcció del carrer de l’Albereda, i per 
tant la cruïlla entre el Casal Núria i can Riera passarà 
a ser només d’entrada, no tindrà dos sentits com fins 
ara. El carrer Sant Roc serà només d’entrada des de 
l’Avinguda Balmes, i aquest sentit seguirà cap a la plaça 
de l’U d'Octubre i el tram del carrer Núria fins la cruïlla 
amb el carrer Marquesos de Vilallonga, on serà obliga-
tori agafar aquest carrer o el carrer església. El carrer 
de la Mercè es transformarà en un carrer de prioritat 
invertida i l'accés amb cotxe només estarà permès al 
veïns. Ningú el podrà utilitzar com a carrer de pas, 
atesa la velocitat que hi agafen els turismes, quelcom 
reivindicat pels veïns de fa temps.

Llegenda
              Bidireccional actual
              Unidireccional actual
              Nous sentits proposats

Aquests canvis persegueixen varis objectius:
-Disminuir el trànsit de vehicles en els carrers del 

nucli que pràcticament no tenen voreres, o fins i tot 
eliminar-lo.

-Fer que la zona del nucli deixi de tenir vehi-
cles voltant que busquen aparcament, i per tant 
a l’entrada conduir els vehicles cap a zones com 
Campsalarga o la plaça Montseny, on és més fàcil 
trobar aparcament.

-Evitar trams llargs de carrers en el mateix sentit, 
que evitin l’augment de velocitat dels vehicles.

-Permetre l’accés amb vehicle als comerços del 
carrer Núria i al seu veïnat, però evitar la circulació 
dels vehicles de pas en aquest carrer cèntric, per 
millorar la seva pacificació.

En el moment de redactar aquesta notícia l'Es-
tudi de mobilitat, d’on penja aquesta actuació, es 
troba en fase d'aprovació inicial, pendent de res-
pondre les al·legacions presentades. L’Ajuntament 
informa ja d’aquests canvis, però no podran execu-
tar-se fins que l’Estudi sigui aprovat de forma defi-
nitiva, i sempre i quan la fitxa de l’actuació no tingui 
alteracions.
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El sistEma dE vidEovigilància passa a sEr 
controlat pEl dEpartamEnt d’intErior
Des del 30 de març passat les 
càmeres de vigilància-lectors de 
matrícules de Sant Julià de Vilatorta 
estan completament integrades 
amb els Sistemes d'Informació de 
la Policia de la Generalitat-Mossos 
d'Esquadra. El dimecres 25 de maig 
la directora dels Serveis Territorials 
del Departament d'Interior a la 
Catalunya Central, Elena Roca, i 
l'Inspector en Cap de l'ABP-Osona, 
Joan Salamanya, el regidor de 
Seguretat, Joan Ramon Santisteve i 
l'alcalde, Joan Carles Rodríguez, van 
intercanviar el conveni signat entre 
les dues institucions. 

Les càmeres de videovigilància 
foren instal·lades per l'Ajuntament 
l'any 2018, que contractà l'empresa 
Alphanet per implantar aquest 
sistema de videovigilància al 
nostre municipi. Sant Julià era dels 
primers municipis de Catalunya en 
implantar aquesta modalitat. Des 
d'un primer moment, la Policia de 
la Generalitat - Mossos d'Esquadra 
ha tingut accés a aquest sistema. 
Però el Departament d'Interior ha 
volgut integrar totes les càmeres 

instal·lades pels ajuntaments en un 
mateix sistema informàtic, al qual 
només tingui accés la policia de 
Catalunya. Es tracta d’un projecte 
pioner a Europa que vol incrementar 
l'eficàcia policial i millorar la segu-
retat ciutadana en general i la del 
nostre poble en particular.

Després de mesos de proves i 
de les verificacions necessàries per 
certificar el bon funcionament de 
les càmeres davant les autoritats 
i departaments pertinents s'han 
culminat amb èxit les tasques 
d'integració als sistemes del Cos 
de Mossos d’Esquadra.

Les imatges són gravades per 
les càmeres instal·lades i trameses 
directament i exclusivament a la 
Direcció General de la Policia per 
la seva gestió. No passen per cap 
servidor intermedi, així es preserven 
escrupolosament els principis de 
privacitat i protecció de dades. En 
cas que algun ciutadà volgués que 
les imatges fossin utilitzades per al-
guna investigació ho ha de demanar 
directament a Mossos d’Esquadra a 
través de la pertinent comunicació.

A Sant Julià de Vilatorta comp-
tem amb tres punts de vigilància 
actius i en procés d'afegir un nou 
punt que millori la cobertura a 
Vilalleons. S’instal·larà a la cruïlla 
del camí de la Mata amb la BV-5202 
amb la construcció del nou itinerari 
de vianants, que està en obres.

A partir d’ara aquest sistema de 
videovigilància no s'ha de consi-
derar aïllat i particular del nostre 
poble, s'ha de veure com a part 
d'una xarxa en la qual col·laborem 
diversos municipis, controlada 
pel Departament d'Interior, i que 
continua creixent. Per tant, la seva 
eficàcia s'incrementa dia a dia.

 
Motivació de la necessitat
de la instal·lació

El nostre és un municipi sense 
policia local. Les actuacions de 
prevenció, protecció i investigació 
recauen en el cos de Mossos 
d’Esquadra, que no té presència 
permanent en el municipi.

L’estudi de les dades delinqüenci-
als del municipi denoten als darrers 
anys increments dels fets delictius 

Situació de leS càMereS de Seguretat:
- Entrada venint de Vic/cruïlla
 de la Font d'en Titus.
- Cruïlla de carreteres cap a Vilalleons
 i cap a Sant Hilari.
- Sortida de l'accés de l'Eix, a la carretera
 de Vilalleons.
- Hi ha una càmera a cada punt,
 excepte a l'Eix on hi ha dues
 càmeres i una de vídeo.
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L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha aprovat el canvi massiu a 
tecnologia LED dels 1.534 punts de llum públic de Sant Julià i Vila-
lleons. L’actuació tindrà un cost de 388.553,70 euros i l’Ajuntament 
ha sol·licitat subvencions per aquesta actuació a diferents progra-
mes. A hores d’ara hi ha garantida una subvenció del 50% (192.000 
euros, provinents de l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia 
del Ministeri de Transició Ecològica) i en els propers dies s’espera 
la confirmació d’una altra subvenció del Pla Renovables 2030 de la 
Diputació de Barcelona que pugui arribar fins al 90 %, la qual cosa 
permetria assegurar una rapidíssima amortització de la inversió.

Aquest canvi massiu s’havia previst inicialment en dues fases. La 
primera començaria el més de juliol i que s’allargarà fins entrat el mes 
de setembre. La segona es faria el primer trimestre de l’any 2023. Ara 
bé, de confirmar-se les subvencions s’intentarà ajuntar les dues fases 
de manera que es pugui acabar tota l’actuació abans del previst, 
perquè amb l’increment tant gran del cost de l’energia, avançar uns 
mesos l’actuació ha de suposar un estalvi directe per l’Ajuntament.

En la primera fase hi ha previst canviar uns 600 punts de llum dels 
sectors de les Pedreres, les Roques, Pleuna, Font d’en Titus, Font d’en 
Pep i una part de l’Albereda i del centre eixample. En la segona fase es 
completarà el canvi de la resta d’enllumenat.

La majoria de punts de llum actual són de vapor de sodi, d’una 
potència de 150 w. Seran substituïts per equips LED d’última tec-
nologia, amb una potència de 30, 50 i 70 w. Aquest canvi suposarà 
una reducció dràstica de potència i els nous llums seran programats 
perquè en les hores nocturnes amb menys trànsit per les vies públi-
ques redueixin automàticament la seva potència en un 30%, la qual 
cosa augmenta encara més l’estalvi global. Aquest canvi no afectarà 
la tipologia ni la situació de les columnes i les lluminàries tindran un 
aspecte similar a l’actual, malgrat la seva actualització tecnològica. 

Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla d’Acció d’Energia Soste-
nible de l’Ajuntament i ha de servir per arribar a l’objectiu de reduir 
en un 50% les emissions de CO2 al nostre municipi, l’any 2030. La 
substitució de lluminàries contribuirà a mitigar els efectes del canvi 
climàtic i suposarà una reducció d’emissió de CO2 anual de 140,88 
tones i un estalvi de consum elèctric de 438.890 kwh l’any.

tot l’enllumenat públic
canviarà a tecnologia lEd

que s’han produït, amb alts i baixos, 
atenent la incidència policial i als 
dispositius realitzats.

Tot i que la mitjana de fets del 
municipi és baixa, els robatoris a 
interiors d’habitatges o en esta-
bliments comercials han generat 
en diversos períodes sensacions 
d’inseguretat ciutadana. Aquests, 
entre d’altres, poden ser previnguts 
o investigats amb un major grau 
d’eficàcia amb l’existència de 
lectors de plaques de matrícules 
estratègicament ubicats.

La seva ubicació facilita la detec-
ció del trànsit de delinqüents que 
es desplacen a altres municipis, 
especialment de la comarca, o 
altres zones d’arreu de Catalunya 
per cometre fets delictius.

Així doncs, la instal·lació de 
lectors de plaques de matrícula, 
ubicats estratègicament de forma 
independent o solidàriament amb 
la possibilitat d’instal·lació en 
d’altres municipis propers, fa que el 
municipi millori la seva seguretat, 
existeixin elements actius que actu-
ïn preventivament en la comissió de 
fets delictius i millorin la capacitat 
d’investigació de les unitats del cos 
de Mossos d’Esquadra per posar 
davant de l’Autoritat Judicial als 
autors dels possibles fets delictius, 
relacionats amb els vehicles que els 
lectors capturin.

el departament d'interior 
agraeix a l'ajuntament l'aposta 
per la seguretat
En aquest acte protocol·lari la Di-
rectora dels Serveis Territorials del 
Departament d'Interior a la Catalu-
nya Central i l'Inspector en Cap de 
l'ABP-Osona van agrair a l'Ajunta-
ment Sant Julià de Vilatorta l'aposta 
ferma per ajudar al Departament 
d'Interior a millorar la seguretat del 
municipi. I van destacar que Sant 
Julià de Vilatorta fou dels primers 
en implantar la iniciativa, i en haver 
superat tot el complex procés de 
certificació.
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sant Julià acull famíliEs ucraïnEsEs
Els dies 1 d’abril i 2 de maig l’alcalde va donar la benvinguda als primers 
refugiats ucraïnesos que han fugit de la guerra i que sojornaran al nostre 
poble a casa de dues famílies acollidores, la de Jesmina Alsina i la de Raquel 
Ferrer. La campanya Osona amb Ucraïna està impulsada per l’entitat Osona 
amb els nens i compta amb el suport del Consell Comarcal. L’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta fa una crida al tots els vilatortins i vilatortines que 
disposin de lloc perquè col·laborin amb aquesta campanya. Si voleu acollir 
una família, contacteu amb el Servei Acollida i Integració del Consell Comar-
cal d’Osona, telèfon 93 883 28 46, correu electrònic: integra@ccosona.cat. 
Per altra banda, si voleu col·laborar econòmicament amb l’entitat “Osona 
amb els nens” ho podeu fer ingressant diners al compte corrent següent:
Osona amb els Nens: ES61 0081 0154 3100 0158 8868
O bé per BIZUM: 04976. Instagram @osonaambelsnens

curs d’acollida per a nouvinguts

Deu persones d’Ucraïna i de sud-amèrica han participat en el curs d’aco-
llida per a nouvinguts que ha finalitzat el dia 12 de juliol. El curs, organitzat 
pel Servei d’Acollida i integració del Consell Comarcal d’Osona i el Centre 
de Normalització Lingüística d’Osona, amb el suport de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, ha tingut una durada de 45 hores i s’ha fet a l’Aula 
de Cultura els dimarts i dijous, de 6 a 8 de la tarda. Aquest curs correspon 
al mòdul A de català del curs d’acollida que es farà durant el curs 2022-
2023. El mòdul B és de coneixements laborals bàsics i consta de 15 hores i 
mòdul C de coneixement de la societat catalana i de l’entorn, de 20 hores.

sensors de no2 
mesuren la 
qualitat de l’aire
al municipi

La Diputació de Barcelona ha ins-
tal·lat 15 sensors en diversos punts 
del municipi 
amb l’objectiu de conèixer els llocs 
més afectats per diòxid de nitrogen 
(NO2), un contaminant atmosfèric 
generat fonamentalment pel trànsit 
de vehicles de motor de combustió, 
així com les emissions de determi-
nades indústries i les calefaccions 
de carbó. Les dades de l’estudi han 
de servir per realitzar un mapa de 
la qualitat de l’aire a Sant Julià de 
Vilatorta. Els sensors s’han instal-
lat on hi ha molt trànsit de vehicles 
i també en punts on es concentra 
més gent, com les escoles. Per altra 
banda, se n’han posat en punts on 
no hi ha aquest trànsit, per poder 
comparar els resultats obtinguts. 
Els sensors van prendre mesures 
el passat mes de maig, durant uns 
quinze dies. 

Per millorar la qualitat de l’aire 
que respirem, el primer que cal 
és fer un diagnòstic de la situació 
actual. Aquest primer pas de l’Ajun-
tament de Sant Julià de Vilatorta 
s’emmarca davant la constatació 
que la contaminació atmosfèrica 
perjudica la salut de les persones. 
Per començar a posar-hi solució 
calen polítiques globals que comp-
tin també amb accions a l’àmbit 
local.
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Sant Julià implanta 
el WiFi4EU, una 
iniciativa de la 
Comissió Europea 
per donar WiFi gratis
Sant Julià de Vilatorta s’ha sumat 

a la iniciativa de la Comissió 
Europea per oferir WiFi gratis a 
la ciutadania europea. Es tracta 
del programa WiFi4EU, que s’ha 
implantat a molts pobles i ciutats 
de la Unió Europea que a partir 
d’ara oferiran aquesta xarxa gratu-
ïta en diversos llocs del seu espai 
públic.

A Sant Julià la nova xarxa euro-
pea ja es pot gaudir en equipa-
ments municipals com el camp 
de futbol i el recinte poliesportiu, 
les piscines, l’skatepark, la plaça 
Major, la plaça de Catalunya, Vila-
lleons i el parc de les Set Fonts.

El sistema de connexió és molt 
fàcil, només cal que activeu el WiFi 
del vostre dispositiu i us connecteu 
a la xarxa “WIFI4EU” que us redi-
rigirà a la pàgina de connexió. Un 
cop al portal només cal que cliqueu 
la casella de connexió i ja estareu 
connectats. Tingueu en compte 
que es tracta d’un accés limitat.

En paraules de Jean-Claude 
Juncker, president de la Comissió 
Europea quan es va donar el tret 
de sortida al projecte, “volem que 
tothom es beneficiï de la connec-
tivitat, sense importar ni on visquis 
ni quant guanyis”.

llocs amb connexió
Wifi públic

- camp de futbol
- recinte poliesportiu
- piscines municipals
- Zona de l'skatepark
- plaça major
- plaça de catalunya
- parc de les set Fonts
- vilalleons

La UaB distingeix La transparència deL weB 
de L’ajUntament amB
Un 96% d’indicadors positiUs

El dilluns 9 de maig passat es va fer l’acte de lliurament de la vuitena edi-
ció del Segell Infoparticipa a la Sala d'Actes del Rectorat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Sant Julià de Vilatorta ha estat distingit un any 
més amb el 96 % d’indicadors positius de transparència del web corpo-
ratiu.

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta segueix avançant en matèria 
de transparència per complir amb els indicadors de bon govern i tenir un 
administració més oberta i propera. Aquest 96% és el resultat d’un treball 
ben fet que s’ha anat produint en els darrers anys fruit del compromís de 
l’administració amb la ciutadania.

Infoparticipa és el guardó de referència de les bones pràctiques en 
l'àmbit de la transparència comunicativa als webs de l'administració local. 
S'avaluen 947 portals digitals d'ajuntaments catalans que publiquen una 
informació que facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui conei-
xement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com 
gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al 
seu abast.

La certificació l'atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a 
partir del Mapa Infoparticipa, una eina impulsada pel Laboratori de Perio-
disme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB l'any 
2012 i que ara la gestiona el nou grup de recerca ComSET (Comunicació 
Sonora, Estratègica i Transparència).
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tapís És la nova EmprEsa dE nEtEJa dEls 
EquipamEnts municipals
En el Ple del 27 de juny es va apro-
var l'adjudicació del contracte del 
servei de neteja dels equipaments 
municipals. Aquesta licitació es va 
iniciar al ple del dia 28 de febrer 
en el qual es va aprovar l'expedient 
de licitació amb les corresponents 
clàusules administratives i pres-
cripcions tècniques. 

Des del principi l'equip de govern 
va voler que la licitació pivotés al 
voltant de tres característiques 
principals: harmonització, caràcter 
reservat i subrogació del personal.

Per aconseguir que el procedi-
ment quedés subjecte a regulació 
harmonitzada es va licitar el ser-
vei per tots els equipaments de 
forma conjunta en lloc de fer-ho 
separadament com fins ara. Son 
16 els equipaments actuals i es 
va preveure i afegir l'equipament 
de la Biblioteca actualment en 
construcció. D'aquesta manera, 
per volum de contractació, es va 
publicar al Diari Oficial de la Unió 
Europea el 23 de març de 2022. 
Els contractes subjectes a regulació 
harmonitzada són aquells que en 
arribar a un determinat import en el 
seu valor estimat queden subjectes 
a uns regles especials en publicitat 
i procediment. Són contractes de 
rellevància comunitària i per tant 
han de tenir una publicitat qualifi-

El concurs més vilatortí
de la Festa Major

Vilatorta pam a pam: 10 anys
Respon les preguntes amb el teu mòbil

i guanya premi!

amb la presència de lluís llach

cada a nivell de tota la Unió Europea.
La condició de ser contracte 

amb caràcter reservat vol dir que 
va queda "reservat" a centres espe-
cials de treball d'iniciativa social i a 
empreses d'inserció laboral. Això és 
important per la voluntat de poten-
ciar empreses que desenvolupen 
una funció social mitjançant la inte-
gració de persones amb dificultats 
diverses als seus equips de treball.

També era important que la 
nova empresa adjudicatària recollís 
tota l'experiència i coneixements 
del personal que està fent la feina 
actualment. L’empresa calia que 
incorporés l’actual equip de treball 
a la seva estructura, és a dir, el que 
tècnicament es diu subrogació del 
personal. Serveixi de reconeixement 

a aquestes dones excel·lents que 
han fet molt bé la seva feina durant 
molts anys i especialment durant 
aquest dos últims de pandèmia, 
en què la seva tasca ha estat més 
necessària i especialitzada que mai.

A la licitació es va presentar una 
única proposta per part de l'empresa 
Treballs i Serveis Tapís EI, SLU, amb 
seu a Vic. Va complir els requisits 
de caràcter reservat de la licitació 
i també la resta de condicions, i va 
obtenir la màxima puntuació en tots 
els criteris (total 100 punts).

L'adjudicació es va iniciar el dia 
1 de juliol de 2022, per un període 
de tres anys, prorrogables per ter-
minis successius d’un any fins a un 
total de 2 anys més. L'import de 
l’adjudicació, pels tres anys, és de 
409.477,08 euros més IVA.

El servei de neteja és una partida 
important del pressupost de l'ajun-
tament. És un servei que es dona a 
diari i que ha de fer front a diverses 
situacions del dia a dia, amb un 
component de col·laboració molt 
important. Volem agrair de forma 
molt especial a la senyora Teresa 
Soler, anterior adjudicatària, la feina 
feta durant molts anys, més enllà 
de la simple obligació. I desitjar-li 
molta sort i felicitat en aquesta nova 
etapa que comença.
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l’ajuntament 
aprova diversos 
projectes 
de plaques 
fotovoltaiques

En el pas decidit que Sant Julià fa 
cap a la Transició Energètica, que 
s’ha parlat a bastament en anteriors 
edicions de Vilatorta, l’Ajuntament 
ha aprovat tres nous projectes 
d’implantació de plaques solars 
fotovoltaiques. Un d’implantació a 
la teulada de la nau de la brigada 
municipal, valorat en 204.741,01 
euros; un altre d’autoconsum 
compartit a la zona d’equipaments 
(zona del dipòsit) de la Font d’en 
Titus, valorat en 167.375,31 euros, 
ambdós redactats per l’enginyer 
Santi Altimiras, i finalment un d’au-
toconsum de 60 Kw a la teulada 
dels vestidors de la zona esportiva 
valorat en 101.147,15 euros redactat 
per Clusells i Roma Enginyers, SL.

Canvi de la 
telefonia de 
l'Ajuntament a 
tecnologia IP

El telèfon de l'Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, 93 812 21 79, 
va patir una nova avaria. Aquest 
problema ha passat altres vegades 
i provoca molèsties a la població, 
ja que l'Ajuntament vol donar 
sempre servei directe. Per aquest 
motiu, l'equip de govern va decidir 
precipitar el canvi a telefonia IP, 
que estava programat a mitjans del 
mes de juliol. Això donarà molta 
més seguretat al sistema telefònic 
municipal, que ja no dependrà de 
les línies de coure, que encara estan 
sota el monopoli de Telefònica.
El canvi va fer que durant més dies 
del compte la comunicació amb 
l’Ajuntament s’hagués de fer amb 
un altre número de telèfon alter-
natiu.

afectació de La sitUació econòmica a 
L’oBra púBLica

L’increment de preu de les matèries primeres, l’escassetat de materials i la 
pujada de la inflació han compromès els contractes que les administracions 
tenen amb les empreses licitadores d’obra. En el cas de Sant Julià això 
ha afectat les obres de la Biblioteca, i en el cas de Vilalleons les obres de 
l’itinerari de vianants fins el camí del Masquí, que avancen a un ritme molt 
lent i han estat objecte d’un requeriment per part de la direcció facultativa.

L’equip de govern està treballant per veure com encara aquesta nova 
situació.

PROBLEMA 
GREU DE 
SEqUERA

A causa de les condicions de 
sequera que estem patint des de 
fa uns mesos hem de demanar a 
la població que faci un esforç per 
consumir el mínim d’aigua possible. 
No ens referim a l’aigua de boca de 
les llars, sinó al gran consum d’aigua 
que representen les piscines o els 
jardins.

En aquests moments la deu de 
les Set Fonts està esgotada, per això 
raja poca aigua de les fonts del parc. 
Les fonts no rajaran fins que es vagin 
reomplint poc a poc amb l’aigua de 
les capes freàtiques subterrànies, 
que són les que l’alimenten. Però 
això vol dir que tampoc podem 
omplir el dipòsit del Castell amb 
aquesta aigua, i ho hem de fer 
traspassant aigua des del dipòsit 
de l’Albereda, que s’alimenta del 
pou del Col·legi i sobretot de l’aigua 
que el municipi compra de la xarxa 
del Ter. Del pou de la quintana, a 
causa de l'alt nivell de contaminació 
per nitrats que presenta, se n'extreu 
molt poca. Tot i això, atès el gran 
consum que hi ha hagut aquests 
dies, les reserves estan molt al límit.

És per això que insistim en la 
necessitat de limitar el consum 
d’aigua al que sigui estrictament 
necessari. Esperem de tota la pobla-
ció que faci cas a aquesta petició.
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Plantada d’una morera
pels 20 anys de la Patuleia

El 20 de juny passat la llar 
d’infants Patuleia va voler 
celebrar els seus 20 anys 
d’història. Una festa al pati 
amb totes les famílies va 
servir per plantar flors i, 
sobretot, plantar una morera 
en record de l’efemèride. 
Finalment, l’AFA va felicitar 
les mestres i la quitxalla amb 
un pastís i bona manduca 
per aquest bonic aniversari. 
Trobareu més informació 
a l’apartat de la Patuleia en 
aquesta mateixa revista.

aprovada 
una moció pEl 
mantEnimEnt dEls 
JutJats dE pau
Una nova norma estatal pretén acabar 
amb els Jutjats de pau, una figura molt 
implantada i tradicional a Catalunya. El 
Ple del passat 27 de juny aprovà una 
moció en aquest sentit. El Ple comptà 
amb la presència de Mat Suárez, jutge 
substitut, ja que la jutgessa Cèlia Gumí 
no hi podia assistir per motius personals 
aquell dia.

Anna May és 
entrevistada en el 
marc del programa 
“Talent convidat”
Llegeix l'entrevista a Anna May, la 
vilatortina especialitzada en comunica-
ció científica. L'entrevista fou feta per 
Osona.com i El Nou 9 dins del programa 
“Talent Convidat” de Creacció, l’agència 
d’emprenedoria de la comarca d’Osona. 
La peça recull l'experiència d’Anna May 
dins del món de la ciència i de la comu-
nicació.

Perquè veiem la ciència com a una 
cosa tan allunyada però al mateix temps, 
tan necessària? L'Anna, graduada en 
enginyeria química i especialitzada en 
comunicació de la ciència, ens explica 
la importància de poder comunicar la 
ciència per a tota la població, així com 
la visibilització de tots els gèneres en 
l'estudi i recerca d'aquesta.

Recupereu aquí l’entrevista que li feia 
Carles Fiter a Osona.com:

CENTRE
D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

-ca l'Anglada-

HORARI
de dIlluns A dIvendRes: de 10:00H A 13:00H

dIssAbte: de 09:00H A 13:00H
dIumenge: de 10:00H A 13:00H

dIjOus tAncAt

BARS, RESTAURANTS i HOTELS RECORDEU QUE 
HI PODEU ADREÇAR ELS VISITANTS EN ELS DIES I 

HORARIS ESTABLERTS
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lEs piscinEs municipals a tota vEla

El dissabte 18 de juny passat es va inaugurar la temporada d’estiu de les 
piscines municipals, que estaran obertes fins el dia 11 de setembre.

Els abonaments es poden fer al mateix recinte i cal portar una foto-
còpia del DNI i, si s’escau, el carnet de família nombrosa. Els preus dels 
abonaments per persona són els mateixos que l’any passat: 
Empadronat: 30 euros 
Empadronat (família nombrosa): 18 euros
No empadronat: 75 euros
No empadronat, amb habitatge al municipi: 52,5 euros
No empadronat, amb habitatge al municipi i família nombrosa: 33 euros
Els infants menors de 3 anys -nascuts del 2019 endavant-, els majors de 
65 anys i les persones amb discapacitat tenen el carnet gratuït.

És previst que les tres primeres setmanes de juliol es faci el curset de 
natació. 

naixements 
Elna Llavina Torrents 08/04/2022
Tayler Rovira Azaustre 26/04/2022
Gianna Riera Sanmartí 17/06/2022

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

defuncions
Joan Alsina Barfull (67) 04/04/2022
Francesc Vila Espinalt (62) 16/04/2022
Manuel Torres Lara (92) 26/04/2022
Francesc Orenes Navarro (82) 27/04/2022
Victòria Subirana Boix (95) 03/06/2022

Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

altes padró 27 Baixes padró   18
naixements  3 defuncions    5
Habitants a 30 de juny de 2022: 3.257
1.612 (49,49%) homes i 1.645 (50,51%) dones

ElS PlEnS A YOuTubE
Podeu trobar tots els vídeos 
sobre les sessions del Ple de 

l'Ajuntament a Internet

L'Ajuntament ha construït un nou 
gual al capdavall del carrer de 
Puig-l'agulla adaptat pels vianants 
amb diversitat funcional. Aquest 
pas l’equip de govern considera 
que era necessari des de fa temps, 
perquè està ubicat en un lloc clau. 
Era l’últim punt no adaptat entre 
el nucli històric i la zona comercial 
de l'Avinguda Nostra Senyora de 
Montserrat, i amb la seva habilita-
ció el poble guanya una connexió 
molt important.

L'Ajuntament, en aquest man-
dat, està fent accions decidides 
per millorar les condicions d’ac-
cessibilitat en tots els àmbits per 
garantir la igualtat d’oportunitats i 
no discriminació de les persones 
amb qualsevol tipus diversitat 
funcional. De fet aquesta acció 
està recollida en el nou estudi de 
mobilitat, aprovat inicialment, que 
proposa l’adaptació progressiva de 
totes les cruïlles amb passos de 
vianants adaptats.

Nou pas de vianants 
adaptat al carrer
de Puig-l’agulla
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documEnts dE sant Julià En l'Exposició virtual 
"arxius dE cinE", dE la diputació dE barcElona
Amb motiu de la Setmana Internaci-
onal dels Arxius, la Diputació de Bar-
celona, a través de la Xarxa d’Arxius 
Municipals (XAM), ha organitzat 
l’exposició «Arxius de cine» que pre-
senta una panoràmica dels darrers 
cent anys de cinema a Catalunya, 
des de l’àmbit de l’exhibició local 
a pobles i ciutats de la demarca-
ció de Barcelona. Es presenten 81 
documents procedents de 34 arxius 
municipals. Sant Julià de Vilatorta 
hi participa amb l’aportació dels 
plànols generals de la reforma del 
Saló Catalunya de l’any 1986.

La selecció de documents s’ha 
organitzat en tres àmbits: admi-
nistració i gestió, equipaments i, 
programes i publicitat, amb docu-

donació a l’arxiu municipal d’una pel·lícula de la 
processó de vilalleons a puig-l’agulla, de l'any 1948

L'Arxiu Municipal de Sant Julià de 
Vilatorta ha rebut una pel·lícula 
filmada per Miquelina Fiter on apa-
reixen imatges d’una processó que 
va de Vilalleons fins a Puig-l’agulla 
l’any 1948. La donació l’ha fet Josep 
Fiter Riera, fill de Miquelina Fiter 
Rosaura.

La Miquelina, nascuda a Callde-
tenes, va comprar una càmera de 
filmar i es dedicava a fer filmacions 
de les diverses sortides i viatges que 

mentació diversa com projectes de 
construcció dels cinemes, permisos 
administratius, cartells de pel·lícu-
les, cartelleres, programes de mà, 
fotografies, talonaris d’entrades, 
publicitat, rebuts, factures, etcètera.

Aquesta iniciativa forma part 
d’un programa conjunt d’accions 
endegades entre l’Arxiu General i 

feia. Filmava amb una càmera de 16 
mm i va ser una dona molt prolífica 
a l’hora de fer filmacions, cosa poc 
habitual a l’època. Va morir l’any 
1994 i l’extens fons audiovisual 
el va passar a gestionar el seu fill 
Josep Fiter que va fer donació de 
tot el fons a la Filmoteca de Cata-
lunya, on el van digitalitzar i on 
actualment conserven els originals. 
En adonar-se que en una de les 
pel·lícules hi apareixien imatges de 

Vilalleons i Puig-l’agulla, en Josep 
Fiter es va posar en contacte amb 
l’Arxiu Municipal de Sant Julià de 
Vilatorta per tal de donar una còpia 
digitalitzada de la pel·lícula.

La pel·lícula rebuda a l’Arxiu 
Municipal de Sant Julià de Vilatorta 
és una còpia digital de l’original 
bobina de 16 mm, format AVI, 
651 Mb. Té una durada de 4,32 
minuts. Ha estat inventariada i ja 
està a disposició pública per a poder 
consultar-la.

A l’aplec de Puig-l’agulla d’en-
guany, celebrat el Dilluns de Pasqua, 
18 d’abril passat, es va aprofitar 
l’avinentesa per fer la presentació 
de la pel·lícula als veïns del poble. 
L’acte, organitzat per l’Ajuntament, 
va comptar amb la presència de 
Josep Fiter Riera, l’alcalde Joan 
Carles Rodríguez i la regidora Cris 
Suñén.

l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona amb l’ob-
jectiu de sumar esforços per tal que 
el patrimoni documental sigui més 
conegut i més valorat pel conjunt de 
la ciutadania.

Podeu accedir a l’exposició: 
https://www.diba.cat/es/web/
exposicions/-/arxius-de-cine



13

Let’s cLean, Una jornada per recoLLir Les 
deixaLLes de L’entorn natUraL

El diumenge 8 de maig passat es va fer una nova edició del Let’s clean up 
Europe a tot el municipi d. Aquesta acció comuna a tot Europa té com 
a objectiu conscienciar sobre la gran quantitat de residus que aboquem 
de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a 
través de la recollida de residus abocats il·legalment per camins, corriols o 
al bosc.

Per facilitar la tasca de dipositar els residus de forma més còmode als 
participants, enguany, es van fixar dos punts de recollida: un a Sant Julià de 
Vilatorta i l’altre a Vilalleons. A cada lloc es donaven bosses, guants, mate-
rial gràfic i bosses pel reciclatge i també s’obsequiava amb fruita i coca.

La recollida total va ser important. Es va omplir un contenidor de 240 
litres de tota mena de material de rebuig i un altre de mig ple amb ampo-
lles i llaunes per al reciclatge.

Aquesta iniciativa és organitzada per l’Ajuntament en coordinació amb 
el Consorci Guilleries-Savassona, que promou la mateixa activitat a l’Es-
pai Natural.

Cens de les 
activitats i 
instal·lacions
del poble
L’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, amb la col·laboració de 
la Gerència de Serveis d’Habi-
tatge, Urbanisme i Activitats de 
la Diputació de Barcelona, està 
elaborant el cens de les activitats 
i instal·lacions que s’exerceixen al 
terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta. Per fer el cens, l’empresa 
Opinòmetre SL farà un treball de 
camp per tot el municipi consis-
tent en llistar les activitats en 
funcionament i fer fotografies de 
les façanes dels edificis on s’hi 
desenvolupen. El nom comercial 
de l’establiment, l’emplaçament i 
la fotografia de l’activitat s’intro-
duiran a un sistema d’informació 
geogràfica que es podrà consultar 
per internet.

Matins

de dilluns a divendres de 10 a 14h

tardes

dimarts i dijous de 17 a 20h

tardes tancades

7 de desembre de 2022. 
També romandran tancades les 
tardes del mes d'agost.

tancat per festa local

25 de juliol de 2022

Horari d'atEnciÓ al pÚBlic
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L'APLEC CARAMELLAIRE TORNA A OMPLIR LA PLAçA
Després de dos anys sense fer-se per 
culpa de la pandèmia, Sant Julià va 
reviure una nova edició de l’Aplec Cara-
mellaire, que enguany es va escaure 
l’endemà de la diada de Sant Jordi. 
La plaça Major va agombolar l’acte 
central on les set colles convidades 
van anar desgranant el seu repertori 
de caramelles i cançons nostrades. 

Del nostre poble hi participaren les 
Caramelles del Roser, la Coral Cants i 
Rialles i com a novetat les caramelles 
infantils de Sant Julià de Vilatorta, coral 
que enguany compleix 20 anys, des 
de la seva fundació, el 2002, quan es 
va crear l'Escola Municipal de Música. 
Tot i que per la Diada de Pasqua canten 
conjuntament al final de la jornada amb 
les Caramelles del Roser, aquest cop és 
la primera vegada que participaven a 
l'Aplec Caramellaire. Les altres colles 
convidades procedien de diversos 
punts del país: la coral infantil Mestre 
Güell, de Tàrrega; la Coral Camprodon; 
la Societat Coral Joventut Tianenca, 
de Tiana; A Tous… Choeur, de Ponte-
llà-Nyils, de la comarca del Rosselló a 
la Catalunya Nord.

Un equip de voluntaris joves espe-
raven els autocars de les colles a l’en-
trada 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 
esmorzar de xocolata desfeta, coca 
i vi dolç per a tots els cantaires i els 
seus acompanyants. Les Caramelles 
del Roser van encapçalar el Tomb 
Caramellaire amb el cant dels Goigs 
del Roser.

Arribats a la plaça Major, dalt de 
l’escenari, 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 
pavelló esperaven les 260 persones 
—entre cantaires i acompanyants—, 
per dinar. Amb el repartiment del plat 
de ceràmica commemoratiu de l’Aplec 
i el Cant dels Adéus va cloure el 43è 
Aplec Caramellaire.
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392 caminadors van fer els gairebé 
14 quilòmetres de la Caminada 
Popular de les Guilleries del diu-
menge 15 de maig passat. Com és 
habitual la caminada va sortir del 
parc de les Set Fonts i en aquesta 
edició va enfilar cap a Sant Roc, 
Puigsec, coll Llobera, les envistes 
de Sant Llorenç i coll de Portell per 
baixar fins a Torrents del Prat.

A l’era de la casa pairal els par-
ticipants van agafar forces amb el 
tradicional entrepà de botifarra, per 
reprendre la marxa cap a la Casilla, 
la font de la Riera, la pedrera de la 
Carrera, i passant pel vial de vianants 
de la carretera de Vilalleons tornar 
al parc de les Set Fonts. Al llarg del 
recorregut hi havia diversos punts 
d’avituallament que proveïen aigua, 

Bona participació i premis a la caminada de les guilleries

oBres gUanyadores deL 30è concUrs de pintUra ràpida

El dissabte 28 de maig, emmarcat 
dins el Keramik, es va fer el 30è 
Concurs de pintura ràpida que va 
comptar amb 40 participants en la 
categoria d’adults, 7 en la d’infantils 
i 12 en l’sketchcrawl Vilatorta

Joan Vila Arimany va guanyar el 

primer premi dotat amb 600 euros 
i una nit a l’hotel Mas Albereda. 
El segon premi va ser per a Josep 
Playà, dotat en 400 euros, i el premi 
aquarel·la per a Nèstor Sanchis, 
dotat amb el mateix import. El pri-
mer premi juvenil va ser per a Marc 

Nogueira i el segon per a Martina 
Orriols, i el primer premi infantil 
per Otger Trilla i el segon per Jana 
Aparicio. 

Les obres guanyadores passaran 
a formar part del fons d'art pictòric 
de l'Ajuntament.

làctics, galetes i fruita als caminants. 
A l’arribada se’ls va obsequiar amb 
una nova peça de la col·lecció de 
tupins commemoratius. 

En el Concurs d’aquesta 37 edició 
de la Caminada es demanava la 
nomenclatura oficial de la carretera 

de Vilalleons. La resposta correcta 
era BV-5202. Entre tots els encer-
tants es van sortejar tres accessoris 
d’esport. Els guanyadors van ser 
Tània Ruiz (joc de pals de caminar), 
Francesc Farrarons (rellotge) i Marc 
Jutglar (llum frontal).

Dalt a l'esquerra: premi aquarel·la, a baix: segon premi. A la dreta: primer premi
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Perruqueria Montse
PERRUQUERIA

-Estilisme
-Servei de tricologia avançada

(caiguda dels cabells,
ressecament, etc)

- Servei de rejoveniment dels cabells
Perruqueria teraPèutica

i d'acoMPanyaMent
-Recuperació del cabell

post-tractament de quimioteràpia
-Servei de postisseria

50 anys al teu costat.
tradició i innovació,

de generació en generació
Instagram: @cmestilistes

www.cmestilistes.com
Telèfon: 669926371

SANT JULIÀ
Carrer de Núria, 8
Tel. 93 812 20 82

VIC
Carrer Sant Just, 2
Tel. 93 885 05 60

Ba r 
NÚR IA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43

Sant Julià de Vilatorta

Restaurant
Sant Jordi
Avinguda de Sant Jordi, 41

Sant Julià de Vilatorta
Tels. 93 135 65 09 - 621 23 09 40
restaurantsantjordi23@gmail.com

www.restaurantsantjordi.es
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Dos mesos i mig després que 
Argos Capital Partners entrés 
en escena, finalment s’ha tan-
cat un acord amb la família 
Bofill i l'última setmana de juny 
es va signar davant de notari 
el canvi de patronat de la Fun-
dació Privada Puig i Cunyer. El 
nou equip és el que liderarà el 
“canvi d’etapa” al col·legi El 
Roser a partir del curs 2022-
2023. Al capdavant hi ha, com 
a president, Jordi Ballbé, que 
estarà acompanyat de Carles 
Vidosa i Eduard Llaguno. Els 
dos últims formen part d’Ar-
gos, grup que es dedica a la 
compravenda d’empreses, el 
finançament bancari, l’aixeca-
ment de capital i la gestió pa-
trimonial, mentre que el primer 
és empresari dels sectors tu-
rístic i paperer.

Més enllà dels canvis que 
està previst impulsar al col·le-
gi, com plantejar-hi cicles for-
matius i batxillerat o reforçar 
l’anglès, amb la constitució 
del nou patronat ja s’ha obert 
de facto una nova etapa a El 
Roser perquè fins ara el cen-
tre sempre havia estat lligat a 
la família Bofill, que se’n des-
vincula després de 125 anys. 
També decau de la fundació 

ASSEGURADA
LA CONTINUÏTAT 
DEL CENTRE

la família 
Bofill es 
desvincula
del col·legi 
El Roser
Amb l’entrada en
joc del grup Argos 
ja s’ha constituït el 
patronat que liderarà 
la “nova etapa”

Sebastià Álvarez, qui s’ha 
ocupat de la gestió del col·legi 
les últimes tres dècades. 

En una carta enviada als 
nens i nenes, les famílies i 
l’equip professional, Ballbé 
diu que arriben “amb molta 
energia i ganes de fer créixer 
i consolidar aquest bonic pro-
jecte que és El Roser. Venim a 
treballar juntament amb pares 
i mestres per donar la millor 
educació i valors a tots i ca-
dascun dels alumnes”. La per-
sona que estarà al capdavant 
del projecte és Maiol Sanaüja, 
que el 29 de juny ja va ser a 
Sant Julià per resoldre dubtes 
coincidint amb l’últim dia de 
matriculació. 

La vicepresidenta de l’Asso-
ciació de Famílies d’Alumnes 
(AFA), Montse Sanz, admet 
que “estem cansats i desgas-
tats després de tres mesos de 
lluita, però contents de veure 
que la proposta per l’escola 
és molt potent i pot marcar un 
abans i un després a Osona”. 
Des de l’Ajuntament, la tinent 
d’alcalde Cristina Suñén tam-
bé valora positivament que 
el centre mantingui l’activitat 
lectiva i, a banda de posar-se 
a disposició d’Argos, diu que 

esperen del nou patronat un 
“projecte educatiu a llarg ter-
mini i obert al poble”. Pel que 
fa als professionals d’El Ro-
ser, que han hagut d’accep-
tar una reducció temporal del 
sou, fonts de la plantilla parlen 
d’un “vot de confiança” als 
nous patrons amb el benentès 
que el proper curs ha de ser 
de transició, per ressituar-se i 
recuperar i millorar després les 
condicions.

El Solà, també
a la venda
Els Bofill i Benessat van ser 
les primeres famílies que van 
promoure l'estiueig a Sant Ju-
lià. Eren propietaris del mas 
Solà, una de les cases amb 
més tradició del poble i per on 
van passar molts personatges 
famosos. Tot i això, la nissaga 
d’arquitectes ja s’havia desfet 
anteriorment d’aquesta propi-
etat i fa com a mínim dos anys 
que la finca, decrèpita, està 
en mans de fons d’inversió. 
Fa poc hi han penjat un cartell 
anunciant que es ven. 

Txell Vilamala
Article publicat a EL 9 NOU l’1 de juliol
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A l'últim número de la revista Vilatorta s'apuntava què la continuïtat 
de l'escola podia passar per un acord entre fundacions, per assegu-
rar la viabilitat de la Fundació Puig i Cunyer.

Finalment, en lloc d'una fundació ha estat un grup inversor "Argos 
Capital Partners" qui ha arribat a un acord amb la família Bofill per 
agafar el control de la Fundació Puig i Cunyer. Uns nous patrons de 
la confiança d'aquest grup han passat a ocupar els tres llocs del 
Patronat.

El grup no porta altres centres educatius, i per tant és difícil te-
nir-ne referències. Però l'Ajuntament celebra la continuïtat de l'es-
cola i valora positivament les primeres reunions de contacte amb els 
representants d’Argos Capital. També cal tenir en compte l'esforç 
que hi posa la pròpia plantilla del col·legi, que ha acceptat una re-
baixa salarial per ajudar a aquesta continuïtat.

Com a punt positius l'Ajuntament voldria destacar:
- La preocupació de cara a la legalització de les instal·lacions i de 

l'edifici, quelcom que en l'etapa que ha conclòs no hi havia sigut
- La vocació manifestada per fer créixer el projecte educatiu i, fins i 

tot, per ampliar l'oferta educativa, amb més perspectives de futur.
- L'afirmació que es mantindrà el centre com a concertat, i per tant 

com a centre del Sistema Públic d'Educació de Catalunya, al ser-
vei de les famílies de Sant Julià i d'Osona que vulguin escolaritzar 
els seus fills. Un centre obert a la comunitat on està ubicada l'es-
cola.
L'Ajuntament ha proposat que el centre mostri un esperit obert i 

col·laboratiu en el marc del Consell Escolar Municipal, quelcom que 
sembla bé als representants del nou Patronat.

Per altra banda, el grup ha manifestat que la seva intenció és 
mantenir el llegat del fundador, Josep Puig i Cunyer, i mantenir i re-
valoritzar el patrimoni de la Fundació.

Una proposta
al nou
patronat: 
reactivar el 
consell escolar
d’El Roser
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continuïtat d’El Roser
i dona un vot de confiança
al nou Patronat

L’Ajuntament de Sant Ju-
lià de Vilatorta s’ha vist 
obligat a parlar de “mala 
gestió” a la Fundació Puig 
i Cunyer en l’etapa que 
ara ha conclòs. Vàries 
evidències així ho mani-
festaven:
- La manca d’inversió a 

l’edifici
- L’arbitrarietat en el co-

brament de quotes ma-
nifestada per algunes 
famílies

- El deute de la paga com-
pensatòria envers la 
plantilla, etc.
Aquestes evidències 

eren conegudes per la 
comunitat educativa. La 
llei preveu que es puguin 
afrontar en el marc del 
consell escolar del centre, 
que en el cas d’El Roser 
no tenia una dinàmica de 
treball. Una de les peti-
cions de l’Ajuntament al 
nou patronat és revisar si 
cal tornar a fer eleccions 
i reactivar aquest òrgan, 
per tal que tota la comu-
nitat educativa estigui 
assabentada de les acci-
ons que emprendrà el nou 
patronat per revertir pro-
gressivament la situació 
del centre.

La llei diu que el con-
sell escolar ha d’aprovar 
el pressupost del centre 
i el retiment de comptes. 
Potser si aquest orga-
nisme hagués funcionat 
abans amb regularitat, no 
hi hauria hagut l’inesperat 
anunci de tancament del 
centre.
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El Ple del 
25 d’abril, 
providencial
La pressió del Departament 
d’Educació i de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta han 
estat claus perquè la Funda-
ció Puig i Cunyer anunciés la 
suspensió del tancament del 
col·legi El Roser. En el Ple del 
25 d’abril l’alcalde, en nom 
de l’equip de govern, exigia 
públicament al patronat de la 
Fundació Puig i Cunyer que 
fes aquest anunci, que arribà 
in extremis l’endemà. Aquest 
fet era clau perquè avançava 
inexorablement el calendari de 
matriculació als centres edu-
catius.

Argos Capital 
Partners: 
una irrupció 
inesperada

Ningú al municipi coneixia Ar-
gos Capital abans que el grup 
s’assabentés per la premsa 
del tancament del Col·legi i 
decidís estudiar la possibilitat 
d’invertir-hi. El propi grup ma-
nifesta que no té altres inicia-
tives en l’àmbit educatiu, però 
que està interessat en entrar 
en aquest camp. A la seva pà-
gina web, Argos afirma que es 
dedica al finançament banca-
ri, compravenda d’empreses i 
gestió patrimonial.

L’Ajuntament proposa un paquet
de mesures per ajudar el col·legi, 
com la implantació d’una caldera
de biomassa

Des de fa anys l’Ajuntament ha exposat a la Fundació Puig i 
Cunyer mesures d’ajuda que les dues institucions podrien treba-
llar conjuntament, quelcom que des de la Direcció General de la 
Fundació mai s’havia volgut concretar.

Arran de l’anunci de tancament, l’Ajuntament va fer un bui-
datge d’idees per ajudar a la continuïtat de l’escola. Aquestes 
idees es van anar comentant amb els múltiples grups, entitats o 
fundacions amb qui l’Ajuntament va contactar i que mostraven 
interès per donar continuïtat al centre.

Totes aquestes mesures estan recollides en el document “Re-
cull de mesures de suport de l’Ajuntament de Sant Julià de Vila-
torta per a la viabilitat del col·legi El Roser, propietat de la Funda-
ció Puig i Cunyer”, que fou aprovat en Junta de Govern el 23 de 
maig passat i que es pot consultar a la web Vilatorta.cat. Argos 
Capital va agrair a la premsa la predisposició i el compromís de 
l’Ajuntament per la continuïtat del col·legi.

De totes les idees desgranades, potser la més ambiciosa és 
la construcció d’una caldera de biomassa, amb alimentació en 
forma d’estella forestal, que via xarxa de calor alimentés tant el 
complex del col·legi El Roser com les instal·lacions de l’Escola 
Bellpuig. Un dels frens a la viabilitat d’El Roser és la despesa 
energètica de l’edifici. Aquest greuge es veu incrementat per la 
situació econòmica actual d’escalada de preus en el sector de 
l’energia. És per això que l’Ajuntament ja ha encarregat a l’engi-
nyeria Suno de serveis energètics aquest projecte, per intentar 
fer-lo realitat.

ARGOS CAPITAL PARTNERS
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Keramik s'enlaire
El dissabte 28 de maig pas-
sat, Sant Julià de Vilatorta va 
fer vibrar tothom amb el fang, 
la terrissa i la ceràmica com a 
protagonistes, coincidint amb 
el Dia Internacional de la Ce-
ràmica. 

Més d’un miler de persones 
visitaren la nova fira monogrà-
fica de ceràmica que pren el 
relleu a la Fira del Tupí i que 
pretén innovar i tenir un format 
més participatiu i sensorial per 
apropar la ceràmica a tots els 
públics i posicionar-se dins 
del calendari firal de les fires 
d’artesania de Catalunya. I ho 
va fer en l’incomparable en-
torn del parc de les Set Fonts, 
on es concentraren totes les 
activitats. 

Aquesta edició va ser de-
dicada a Josep Mestres, el 
mestre terrisser de Quart que 
va morir l’estiu passat, i que 
va ser recordat en l’acte de 
reposició de la nova majòlica 
de la Font de Sant Fèlix. Mes-
tres va ser un gran amic d’en 
Joan Capdevila i un ferm pun-
tal i col·laborador de la Fira del 
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Tupí des del primer dia. També 
es va poder visitar una exposi-
ció d’algunes de les seves pe-
ces més emblemàtiques i un 
emotiu vídeo de la seva vida 
i del seu treball com a mestre 
terrisser.

La inauguració del Keramik 
va anar a càrrec de la a res-
ponsable de Projectes de Pro-
moció d’Artesania Catalunya 
del Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda (CCAM), Mari-
na Calls, l’alcalde, Joan Carles 
Rodríguez, el regidor d’esports 
i esdeveniments, Marc Vilarra-
sa i la directora artística del Ke-
ramik, Núria Nofrarias. Després 
dels parlaments protocol·laris, 
la comitiva es va adreçar a l’es-
tand de l’Escola d’Art de Vic 
per fer entrega dels diplomes 
als projectes que els alumnes 
de disseny havien presentat 
per fer un nou model d’estand 
amb materials totalment sos-
tenibles adequat al nou format 
del Keramik. Carles Juncà va 
fer el seguiment dels projectes, 
dels quals va ser escollit gua-
nyador el de la Maria Farré.

El Mercat de la Ceràmica, 
situat a l’explanada de sobre 
la font de Sant Fèlix, va comp-
tar amb 17 expositors de cera-
mistes vinguts d’arreu de Ca-
talunya per exposar i vendre 
les seves peces artesanals. A 
l’edifici de l’Escoxador s’hi va 
instal·lar un mercat d’autoser-
vei on ceramistes emergents 
exposaven i venien les seves 
peces de ceràmica.

l’Experimenta, focus 
d’atracció

Els tallers i les activitats re-
lacionades amb el fang, tant 
per infants com per adults 
van tenir un gran èxit de par-
ticipació es podia escollir en-
tre fer transfers en ceràmica, 
ceràmica creativa amb mot-
lles i joieria ceràmica amb 
microones. Per participar en 
aquests tallers s’havia de fer 
una reserva prèvia. Abans de 
començar-los ja s’havien es-
gotat totes les places. Els ta-
llers on no calia reserva tam-
bé es van omplir de quitxalla 
acompanyats de mares i pa-
res per trepitjar fang, partici-
par en els contes amb fang o 
fer un imant ceràmic. Tothom 
va marxar amb una peça feta 
amb les seves pròpies mans.

Durant la jornada Salvador 
Capdevila, fill de l’últim terris-
ser de Sant Julià de Vilatorta 
va fer una demostració d’ela-
boració de peces amb la tèc-
nica del torn de peu.

El bon temps de tota la jor-
nada va animar a la gent a 
gaudir gaudir del parc i menjar 
a la zona de food truck o a la 
zona de pícnic per esperar la 
tarda per aprendre a tornejar.

El Torneja’t, el colofó final
Una de les activitats que 

va atreure més l’atenció dels 
visitants va ser el Torneja’t, 
una classe magistral de ce-
ràmica dirigida pel ceramis-
ta Jan Madrenas. Més d’un 
centenar d’inscrits van formar 
grups d’entre 4 i 6 persones, 
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L’any 1986 Josep Constansó va restaurar la font de Sant 
Fèlix. A causa del mal estat de la majòlica amb la imat-
ge del sant, l’Ajuntament en va encarregar una de nova. 
Temps després, aquell nou mural de rajoles va ser des-
trossat, víctima de diversos actes vandàlics. Ara, coinci-
dint amb la celebració del Keramik 2022 s’ha instal·lat un 
nou mural ceràmic. En un principi l’Ajuntament va encar-
regar l'obra d’aquesta nova majòlica a Josep Mestres, 
que malauradament no va poder realitzar perquè va morir 
sobtadament. Finalment, Joan Figueras, col·laborador del 
mestre terrisser de Quart, ha estat l’autor del conjunt ce-
ràmic que representa la coneguda imatge de Sant Fèlix 
de Cantalice. 

Al no disposar d’una fotografia prou clara i completa de 
l’antiga majòlica es va haver de fer una crida a la població 
(vegeu la revista Vilatorta núm. 87, corresponent a la Fes-
ta Major de 2020). La cerca va sorgir efecte i es va trobar 
una bona imatge a partir de la qual poder fer el mural ce-
ràmic seguint les mateixes línies que l’original.

En l’obertura del Keramik, davant de les autoritats, Roser 
Godayol, tècnica de Turisme de l’Ajuntament, va dir unes pa-
raules d’agraïment en nom de la família de Josep Mestres.

Desgraciadament aquesta nova majòlica també ha es-
tat víctima d’una bretolada el dia abans de la inauguració.

Restituïda
la majòlica
de la font
de Sant Fèlix

formada per familiars, amics o 
simplement coneguts que van 
tornejar plegats en 20 torns 
girant tots alhora. Madrenas 
dirigia la classe, acompanyat 
de ceramistes col·laboradors 
que anaven passant torn per 
torn per ajudar els llecs en el 
procés d’aprenentatge amb 
el torn elèctric. El Torneja’t 
va ser amenitzat pel popular 
artista musical i animador Lo 
Pau de Ponts, que es va aco-
miadar amb una cançó dedi-
cada al nostre poble i a la fira 
“Visca el Keramik, visca els 
oficis i visca Sant Julià”.

Els ceramistes estaven 
contents amb les vendes i 
animats per tornar l’any vinent 
al Keramik que també es ce-
lebrarà a finals de maig.

L’Ajuntament es mostra 
molt satisfet per la bona aco-
llida que han tingut totes les 
propostes de tallers i activi-
tats i deixa la porta oberta a 
continuar modelant el progra-
ma del Keramik, millorar-lo i 
consolidar-lo en futures edi-
cions.
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Com és costum, des de 
temps immemorial, el dia 11 
de maig es celebra el tradi-
cional Aplec de Sant Ponç. 
Enguany es va escaure en 
dimecres i va recobrar la 
normalitat després de dos 
anys de pandèmia. El matí 
d’aquest jorn de primavera 
verdejava l’entorn de Puig-
sec esplendorosament i la 
cantadissa d’ocells donava la 
benvinguda als primers parro-
quians que de mica en mica 
anaven arribant a peu o en 
cotxe per la sinuosa carretera 
dels xiprers o per la drecera 
que puja directament pel 
davant de les antigues gran-
ges de la masia. També hi 
van pujar els alumnes de les 
classes de tercer i quart de 
l’escola Bellpuig i del col·legi 
el Roser. 

Seguint el ritual la gent 
es va congregar a redós del 
padró situat dalt del serrat 
des d’on mossèn Francesc 
Perarnau, que s’estrenava 
com a oficiant de Sant Ponç, 
va fer la benedicció del terme. 
Ja dins la capella Perarnau 

va oficiar la missa en recor-
dança a mossèn Jaume Rei-
xach, rector de Sant Julià 
de Vilatorta que va morir la 
tardor passada. El cant dels 
Goigs de Sant Ponç van 
cloure l’ofici. A l’entrada de 
la casa pairal esperaven les 
saques amb els panets. En la 
seva benedicció el mossèn 
va dedicar unes paraules als 
alumnes per explicar-los el 
valor del pa i el significat de 
l’acte de beneir-lo abans de 
ser repartit a tots els assis-
tents a la portalada del jardí 
i anar cap a l’era de la casa 
pairal a esmorzar.

El 9 Nou entrevista al doctor Albert Planes
El 9 Nou del dilluns 30 de 
maig va publicar una entre-
vista de Cristina Arumí al 
doctor Albert Planes, que ha 
exercit de metge al CAP de 
Sant Julià de Vilatorta durant 
més de tres dècades, una 
feina que ha compaginat 
puntualment amb tasques de 
gestió a entitats com la Soci-
etat Espanyola de Medicina 
de Família i Comunitària. Ara, 
amb 66 anys, fa reducció de 
jornada, però de moment 
ajorna la jubilació. 

Concretament ara fa 10 
anys que el doctor Planes va 
ser protagonista de la secció 

personatges del núm. 63 de la 
revista Vilatorta, corresponent 
a l’edició de Festa Major de 
l’any 2012. I a mode de refle-

xió, en el núm. 91 del Nadal 
de l’any passat, hi publi-
cava una carta d’agraïment i 
comiat.
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El 18 d’abril passat -Dilluns de 
Pasqua- el restaurant de ca la 
Manyana va servir l'últim àpat. 
Un dels establiments més em-
blemàtics d'Osona va tancar 
el restaurant però manté obert 
l’hostal. De les divuit habitaci-
ons que hi ha, dotze són per 
a estudiants universitaris de la 
UVic, mentre que les altres sis 
són destinades per allotjar a 
turistes o altres clients.

La decisió de no continuar 
amb el negoci de la restaura-
ció l'ha pres la família després 
de la mort de la Mariona el mes 
de febrer passat i la jubilació 
del seu company i cuiner del 
restaurant, Silvino González. 

El vilatortí Conrad Vilanou participa en el documental 
“L’hora dels infants” emès pel Canal 33
El dijous 9 de juny passat, el 
Canal 33 va estrenar el docu-
mental “L’hora dels infants. 
Colònies i escoles a l’aire 
lliure, la revolta educativa a 
Catalunya”, que analitza tres 
fites de la revolució educativa 
a Catalunya al primer terç del 
segle XX: les colònies esco-
lars, les colònies permanents 
i les escoles a “ple aire”. Con-
rad Vilanou, Catedràtic de 
Teoria de la Història de l’Edu-
cació a l’UB, hi participa com 
a expert comentant aspectes 
del documental.

"L'hora dels infants" parla 
de la revolució educativa que, 
en el primer terç del segle 
XX, va donar lloc a Catalunya 
l'aparició de les colònies dins 
del model educatiu basat en 
l'aprenentatge actiu, la impor-
tància de la música o de la 
lectura i, sobretot, situar l'in-
fant al centre de l'ensenya-
ment. El documental recu-
pera la memòria d’algunes 
experiències pioneres com 
les de l’Escola del Bosc de 

Montjuïc, l’Escola del Mar de 
la Barceloneta, les colònies 
de Capdella, la de Vilamar 
de Calafell o la colònia per-
manent de Berga. Explica 
com era la vida en aquest 
tipus d’instal·lacions a través 
dels últims testimonis que en 
poden parlar en primera per-
sona. En aquests escenaris es 
van experimentar i aplicar, fa 
cent any, alguns dels mètodes 
pedagògics més renovadors 
d'aquell moment. Alguns 
s'han mantingut en l'oblit fins 
avui, mentre que d'altres es 

van convertir en icones d'una 
època daurada de l'escola 
catalana. 

Rosa Sensat, Pere Vergés 
o Artur Martorell foren alguns 
dels pedagogs que dirigiren 
aquests projectes. Actual-
ment, quan es continuen 
debatent els models educa-
tius, el documental revisa i 
recorda aquelles iniciatives 
pedagògiques, algunes de les 
quals van ser molt més ago-
sarades i revolucionaries que 
moltes de les noves metodo-
logies renovadores actuals. 

Ca la Manyana ha tancat el restaurant. L'hostal continua

En els darrers quaranta anys, 
la Maria Menció -matriarca de 
la família-, les seves filles Ma-
riona i Núria, i en Silvino, han 

convertit ca la Manyana en un 
referent de la cuina tradicio-
nal i en una de les fondes més 
emblemàtiques del país.
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e La primavera pictòrica d’Anton Carrera i Joan Riera

Del 19 de març al 24 d’abril passat, el Temple 
Romà de Vic va acollir l’exposició “Aiguaneix” 
d’Anton Carrera. El crític d’art i i responsable 
d’exposicions del Patronat d’Estudis Osonencs 
Miquel Bardagil defineix així l’exposició: Les 
pintures d’aiguaneix han de ser vistes des de 
la profunda unió que les lliga amb els poe-
mes del mateix Anton Carrera, poeta i artista 
de llarga trajectòria. Efectivament, a través dels 
colors, el traç i la pinzellada un marcat lirisme 
emana de les pintures en el seu conjunt que 
no està renyit amb una actitud de rigor des 
de la qual l’autor ens obra nous horitzons. “Si 
vols saber d’on vens hauràs de desoir / arca-
nes narratives i mites obsolets, buidar-te de 
falòrnies, de pors, de servituds / (Vigila amb 

que dius que pots tenir topades). / Percebre el 
món proper, les coses abastables. / Un univers 
ignot enllà d’enllà dels límits: / i que se’n pot 
extreure de tanta desmesura?.

Per altra banda Joan Riera va exposar la 
seva obra a la Cabanya del Castell de Montes-
quiu del 4 al 26 de juny passat. Amb "Reminis-
cència" l’artista ens convida a un viatge ple de 
reminiscències a través d’olis realistes, mar-
cats per la seva trajectòria vital i per l’estima 
a la nostra història. Riera, pintor amb una dila-
tada carrera artística en el realisme, el surrea-
lisme i l’art abstracte, és autor de les pintures 
murals de la capella de Sant Roc, ha realitzat 
nombroses exposicions i té obra escampada 
arreu del món.

COMPRA A PROP,
FES POBLE! 
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De l’11 al 15 de juny passat 
les Hospitalitats de la Mare 
de Déu de Vic i Solsona, 
després de dos anys sense 
poder fer el tradicional pele-
grinatge a Lourdes, van tor-
nar al santuari marià francès. 

De les gairebé 800 perso-
nes dels anys anteriors en 
aquesta 53a edició n’eren 
unes 400. La xifra no era 
cabdal, el més important era 
tornar a Lourdes.

Fa 23 anys que l’Anna 
Rifà hi va com a voluntària, i 
enguany l’única representant 
de Sant Julià de Vilatorta. Era 
el 1998 quan juntament amb 
altres persones del poble 
(algunes de les quals ja no 
hi són) va fer el seu primer 
pelegrinatge com encarre-
gada d'acompanyar els Cors 
Joves, servei que va fer inin-
terrompudament durant vint-
i-un anys, fins el 2018.

Des del 2019 l’Anna és 
la responsable del servei 
d’acompanyament dels pele-
grins. En aquesta ocasió han 
assistit a una trobada amb el 
Bisbe de Vic, han participat 
en el Viacrucis de la munta-
nya i la processó de torxes 
També han fet un recorregut 
històric per Lourdes, seguint 
els passos de Bernadette 

Obre el nou Jepi
Aquest mes de juny pas-
sat ha reobert el Jepi. El xef 
Erik Codinach, format a l’es-
cola Joviat, és al capdavant 
d’aquesta nova etapa que 
ofereix una renovada oferta 
gastronòmica amb una carta 
desenfadada i molts plats 
que canvien cada dia amb 
els “fora de carta”. Des de 
“tacos” mexicans i entrepans 
americans a anxoves del Can-
tàbric, amanides d’arreu del 

Soubirous per descobrir els 
llocs familiars: el molí natal, la 
casa on va viure amb la seva 
família en el moment de les 
aparicions el 1858 quan tenia 
14 anys, l’Hospici que alhora 
era l’escola i el lloc on feu la 
primera comunió i l’església 
parroquial on hi ha la pila on 
va ser batejada, entre d’al-
tres. Curiosament en aquesta 
església hi una imatge de la 
Mare de Déu de Montserrat 
on els pelegrins catalans que 
la visiten tenen el costum de 
cantar-hi el Virolai.

La novetat d’aquest any ha 
estat assistir a la representa-
ció d’un espectacle musical, 
al més estil Broadway, sobre 

la vida humil de la Bernadette 
i els fets de Lourdes, estrenat 
l’any 2019. 

L’Anna reconeix que “un 
dels actes més emotius per 
mi, fora de servei, és anar 
a la Gruta, als peus de la 
Verge, a primera hora del 
matí o a última hora del ves-
pre quan tot està en silenci i 
poder tocar l'aigua que cau 
de la roca. I anar a les pis-
cines i fer el gest de l'aigua. 
En aquests llocs tant espe-
cials recordo les paraules de 
la Verge: aneu a la font ren-
teu-vos les mans i la cara i 
beveu-ne. Allí li demano que 
em doni salut per tornar-hi 
l’any vinent”.

món o croquetes casolanes. 
Aquesta és l’oferta variada del 

nou Jepi. Un tast de cuines 
del món a Sant Julià.
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Les regidories d’urbanisme, 
via publica i medi ambient de 
l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta han començat a apli-
car el manteniment diferenci-
at en alguns dels prats i zones 
verdes del municipi amb l’ob-
jectiu de millorar-ne la gestió.

Aquest canvi de paradigma 
suposa augmentar la qualitat 
de l’herba, ja que creix fins a 
fer llavors i per tant és regene-
ra contínuament de forma na-
tural i contribueix a disminuir 
la pressió humana en l’espai 
verd.

 L’herba dels prats creix i 
floreix, amb un esclat de co-
lors, flors i olors que transfor-
men l’espai en un indret molt 
més naturalitzat. Amb això 
s’augmenta la biodiversitat 
d’espècies vegetals, insec-
tes i aus que se n’alimenten 
i, finalment de retruc, també 
s’aconsegueix una reducció 
significativa de les hores de 
maquinaria i personal dedi-
cat a la gestió i manteniment, 
amb la conseqüent reducció 
de les emissions de Co2 i un 
estalvi econòmic pel municipi.

El manteniment diferenciat
als prats i jardins municipals

Aquest ha estat el primer any de prova i 
s'ha actuat en els àmbits següents: el parc 
del passeig del Torrent, sota la pollancreda; 
una zona de l’estació meteorològica i una 
part del sector de la Font d’en Titus. 

En aquests espais s'ha tallat l’herba del 
voltant de les voreres, l’entorn dels arbres i 
dels bancs i s’hi han traçat camins per als 
vianants.

El sistema s’ha aplicat de maig fins just 
abans de Sant Joan, quan s’ha tallat tot 
per evitar riscos. La resta de l’any s’actu-

arà amb normalitat ja que la primavera és 
l’època més adient per mantenir el sistema 
diferenciat.

Aquesta practica s’està implantant els 
darrers anys a molt municipis catalans i 
compta amb el recolzament d'entitats na-
turalistes, científics i conservacionistes 
del territori que fa temps que demanen als 
ajuntaments un ferm compromís en la pro-
tecció dels herbassars a Catalunya per tal 
que se’n reconegui el seu valor ecològic i 
se’n faci una gestió adequada. 

El passeig del Torrent i dues zones de la Font d'en Titus,
els primers llocs on s'ha fet el manteniment diferenciat
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Els herbassars són cober-
tes vegetals d’espècies ge-
neralment espontànies amb 
gran diversitat i varietat de 
mida i floració que aporten 
menjar i recursos, a banda 
de ser un habitat i recer per 
a formigues, abelles, esca-
rabats, marietes, papallo-
nes etc. I aquests anima-
lons són l'aliment per a tota 
mena d’ocells, sargantanes 
i dragons entre d’altres, que 
fan un control natural dels 
insectes. Tot plegat aporta 
varietat, riquesa i valor me-
diambiental.

A pobles i ciutats, en els 
últims anys han anat proli-
ferant zones verdes en par-
terres, prats i jardins tant a 
les zones urbanes com a 
polígons industrials, a més 
dels marges dels carrers, 
camins, rotondes, esco-
cells d’arbrat urbà etc. on 
tradicionalment s'ha optat 
per considerar les plantes 
com a males herbes i per 
tant a desbrossar de forma 
contundent 

Aquest creixement de 
les zones verdes ha apor-
tat beneficis amb la creació 
d’espais i zones d’esbarjo 
per descansar o bé per fer 
esport, tot i que també ha 
posat de manifest diversos 
inconvenients de caràcter 
mediambientals i econò-
mics que han fet que els 
darrers anys s’hagi comen-
çat a implantar una nova 
mentalitat en la gestió dels 
espais verds municipals, tot 
fent un gir cap a una pro-
posta de gestió menys in-
tensiva a canvi d’una millo-
ra de la qualitat dels espais 

Aquestes zones, amb un 
ús poc intensiu, Son un re-
fugi per a les espècies prò-
pies dels espais oberts que 
es troben en declivi.

Els herbassars
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La primavera passada la Farmàcia de Sant Julià 
de Vilatorta i de Vilalleons va fer una campanya 
de promoció de salut. Totes les persones que van 
adquirir productes naturals com vitamines o jalea 
real naturals van participar en el sorteig d'una bici 
plegable.L'afortunada ha esta la família Vila Corti-
na. Des d'aquí volem donar les gràcies a tots els 
vilatortins per participar-hi i confiar en nosaltres.

Alfred Verdaguer, farmacèutic i tècnic ortopeda

La Farmàcia Comas ha
sortejat una bici plegable

Trobada dels nascuts el 1947
Enguany proposem una nova trobada per celebrar 
el nostre 75 aniversari amb un dinar de germanor. 
Aquesta tercera trobada serà el dissabte 17 de 
setembre, a les 2 del migdia, al Casal dels Avis 
Font Noguera. El menú constarà d’un pica-pica i 
un segon plat a escollir entre: vedella amb bolets; 
bacallà amb bolets, alls tendres i melmelada de 
pebrot; galta a la brasa; melós de vedella o confit 
d’ànec amb salsa de rostit de taronja.

Podeu fer la vostra inscripció trucant a a Fran-
cesc Folgarolas, tel. 646 88 33 82. En el moment 
d’apuntar-vos caldrà dir el segon plat que heu tri-
at ja que ho hem de saber quinze dies abans per 
confirmar-ho al restaurant, perquè el menú pot va-
riar de continguts en funció de l’estacionalitat.

Com a cloenda de l’acte tindrem una mica 
d’animació amb un músic que cantarà cançons 
populars i ballables. Desitgem poder-nos retrobar 
novament els mateixos de fa cinc anys i si podem 
afegir-n’hi de nous millor, encara que no siguin 
nascuts a Sant Julià, però que siguin de l’any 1947 
i empadronats al poble.

Alguna cosa nova es mou al poble. Un rusc, o 
comunitat de consum, va obrir les seves portes 
al juny. El Rusc que diu sí!, és una iniciativa de 
consum que et connecta amb productors locals. 
Participar en el projecte és molt simple: els consu-
midors fan la seva compra a través de la web i la 
van a buscar aquella mateixa setmana al Rusc, on 
es poden conèixer als productors, la majoria amb 
certificat ecològic. Tenim pa de Taradell, ous de 
Gurb, verdures de les Masies de Voltregà, format-
ge de la Garrotxa i de l'Esquirol...

 Som la Núria, viticultora i la Stefanie, profes-
sora de Ioga. Vam crear el rusc amb l'objectiu de 
donar suport a l'agricultura local i alhora oferir ali-
ments de qualitat als nostres veïns, fomentant el 
desenvolupament econòmic i social de la regió. 
Som apassionades del menjar bo i de qualitat, de 
fer hort i ens encanta compartir la nostra passió.

 T’agrada la idea? Pots registrar-te de forma 
gratuïta al Rusc de Sant Julià de Vilatorta. Només 
has de seguir aquest enllaç www.lacolmenaque-
dicesi.cat, escollir el teu poble i triar entre tots els 
productes que oferim cada setmana: fruites, ver-
dures, pa, formatge, ous, carn.. (Compra el que 
vulguis, no hi ha comanda mínima ni compromís 
de compra setmanal).

Ens trobem cada dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 
de la tarda per entregar-te la teva comanda, per 
fer poble i per conèixer els productors. No ho pots 
venir a buscar? Demana l’enviament a domicili i 
t'ho portem a casa. 

Esperem veure-us aviat!

Per saber-ne més: 
- Rusc el Cordill:
 https://lacolmenaquedicesi.es/ca/assemblies/13911
- Adreça: ca la Manyana, Sant Julià de Vilatorta 
- Contacte de les responsables:
 Stefanie Tel 69372513 
 Núria Tel 676390518 
- ruscelcordill@gmail.com
- Instagram: @ruscelcordill

El Rusc arriba a Sant Julià
Digues sí als productes locals
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Massa d’hora has marxat amic Francesc,
el teu cant ha emmudit de sobte,
precipitadament
i ens has deixat una mica més orfes.
La trucada del destí ha estat virulenta,
inesperada,
com inesperat ha estat aquest virus...
I no em faig la idea que ja no hi ets.
Trobaré a faltar aquelles converses
sota l’ombra dels castanyers
que cada estiu celebràvem al jardí del paradís,
el paradís de Sant Julià.
Trobaré a faltar els teus savis consells,
la teva sensibilitat en recitar els versos,
de Margarit a Joan Maragall.
Trobaré a faltar parlar amb tu de Tàpies,
de la tesi, de fotografia, de cultura i lectures,
de la Divina Comèdia i de Kavafis,
de Miquel Martí i Pol, d’Ex-libris;
del Pare Cazador i de tantes i tantes coses...
Et trobaré a faltar amic.
Si la poesia és vida, com tu bé afirmaves,
la teva brota amb força com un doll dins les roques
i rega d’eterna bellesa els teus versos
que expressen amor, agraïment i plenitud.
Llegim-los com calen.
Amic Francesc, gràcies per la Verema.
Sí, la teva ha estat una vida plena.

28 d’abril de 2022
A l’amic i poeta Francesc Orenes Navarro

(1940-2022) DEP

Santi Mercader

El dimecres 27 d’abril, dia de la patrona de Ca-
talunya, ens deixava Francesc Orenes Navarro 
a l’edat de 82 anys, acabats de fer. Un home de 
fe que vivia l’art en totes les seves dimensions i 
un vilatortí d’adopció que s’estimava moltíssim 
el nostre poble. 

En Francesc se sentí atret per les lletres des 
de ben jove. Estudià humanitats, filosofia i teolo-
gia, es graduà en disseny gràfic per l’Escola Eli-
sava i es doctorà en belles arts per la Universitat 
de Barcelona. L’art era la seva passió i profes-
sionalment s’hi dedicà gairebé tota la vida, fent 
recerca i ensenyament.

Educador de base humanista s’especialitzà en 
temes de comunicació visual aplicats al món de 
la imatge: el gravat, la il·lustració, el cartellisme 
i, sobretot, l’exlibrisme, tema al que va dedicar 
moltes hores com a estudiós, investigador i cre-
ador. L’avalen la seva tesi doctoral “Els exlibris 
Renart: una visió de l’exlibrisme en el marc del 
Modernisme”, ser membre fundador de l’Asso-
ciació Catalana d’Exlibristes i també director de 
la revista Ex-libris. A més de publicar alguns ca-
tàlegs també va pronunciar moltes conferències 
i organitzà diverses exposicions, seminaris i ta-
llers de creació d’exlibris. Com a artista gràfic en 
va dissenyar una cinquantena. Fou membre de la 
Junta dels Amics dels Museus d’Osona, respon-
sable d’art i exposicions del Temple Romà de Vic 
i membre del Patronat d’Estudis Osonencs. 

En el món de les lletres va publicar diversos 
poemaris i és l’autor del llibre “el Pare Manuel 
Cazador o la passió per la ciència”, un treball 
monogràfic sobre la vida i obra del fundador de 
l’Observatori Meteorològic de Sant Julià de Vi-
latorta, editat per l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta l’any 2016. També va ser director de 
l’Arxiu Històric durant més de set anys. 

Implicat en la vida social del poble, participà 
en la revista Vilatorta, en l’exposició d’art lo-
cal de la Festa Major i era membre del jurat del 

Francesc Orenes, in memoriam

concurs de pintura ràpida. També s’integrà en 
el col·lectiu Terra de Tupinots que entre d’altres 
organitzà exposicions temàtiques diverses i l’En-
cesa de les Set Fonts, una performance de gran 
bellesa i sensibilitat.

A l’entrevista publicada al núm. 76 de la revista 
Vilatorta, edició de Nadal del 2016, la periodista 
Txell Vilamala li pregunta: Quina influència que 
ha tingut el nostre poble en la seva obra?. En 
Francesc respon: “Ha creat les condicions mate-
rials per retrobar-me una mica més amb mi ma-
teix. Si hi ha un cel, Sant Julià n’és el vestíbul”. 

Francesc, et recordarem sempre.

Lluís Vilalta Vivet
Gestor cultural i exregidor de Cultura

de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
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De dimarts a diumenge: esmorzars de forquilla i dinars
Divendres i dissabte: també es fan sopars

Diumenge tarda i dilluns: tancat per festa setmanal
MENJARS PER EMPORTAR DE DIMARTS A DIUMENGE

-consulteu la nostra carta per telèfon-
Carrer Major, 6
VIlAllEOnS

Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 76
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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Cèlia Gumí
Jutgessa de pau de Sant Julià de Vilatorta

Nascuda el 20 de novembre de 1967, Cèlia Gumí és filla 
d’una casa de pagès de Sant Julià Sassorba, que forma part 
del terme municipal de Gurb. Es considera una defensora 
del món de pagès i diu, de fet, que el millor record que té 
de la seva infantesa és l’època de la sega, eludint al regust 
de final d’etapa i la idea de recollir el que un ha sembrat. A 
banda de jutgessa de pau, Gumí treballa d’administrativa 
i actualment no desenvolupa cap feina vinculada al camp, 
però a casa hi ha mantingut les gallines. Aquest consum 
de proximitat i tornar-se a “arrelar” voldria fer-lo extensiu 
a tothom, ja que comprant un enciam al supermercat 
“no sabem quin procés ha seguit” o quan anem al bosc 
hem deixat de reconèixer les plantes medicinals.

“En general ens falta molta empatia
i saber posar-nos a la pell dels altres"

Quan va començar a exercir 
de jutgessa de pau?

Fa sis anys. 

Quins requisits cal 
complir per ser-ho? 

Ser major d’edat, no tenir 
cap causa oberta i comptar 
amb plenes facultats.

A què més es dedica?
Soc administrativa. 

Han variat els motius 
pels quals la consulta 
la gent del poble?

Al principi era molt tranquil, 
però després de la pandèmia 
ha augmentat el volum de 
peticions de la ciutadania. 
Abans la gent acostumava 
a resoldre les consultes 
reunint-se més aviat amb 
els regidors. Ara hi ha més 
necessitat de parlar.

Quins són els casos més 
conflictius que es pot 
trobar en un municipi com 
Sant Julià de Vilatorta? 

Sobretot temes 
de veïnatge, alguna 
gamberrada... Temps 
enrere, per exemple, se’m 
va demanar ajuda per una 
qüestió amb una denúncia 
pel mig. En aquests casos, 
l’únic que podem fer els 
jutges de pau és escoltar. 

Què passa si en un conflicte 
no s’arriba a un acord?

Et quedes amb mal 
cos. Quan no ho veig clar, 
el primer que aconsello 
és optar per mediació. 
Aleshores fem venir una 
persona especialitzada i 
ben formada des de Vic. Es 
tracta d’un servei que en poc 
temps ha anat molt a l’alça. 
En general funciona, però 
també hi ha vegades que 
no ens en sortim. Aquests 
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casos et deixen una espineta 
clavada, et sap greu no haver 
trobat la manera d’ajudar. 

Entre altres funcions, 
els jutges de pau poden 
casar. n’ha tramitat 
gaire, de casaments?

És el que faig més, a 
part del tema del registre. 
He d’admetre que ho 
gaudeixo molt, per mi és 
de les funcions més "xules" 
i gratificants d’un jutge 
de pau. Soc una persona 
despistada i no tinc comptat 
quants n’he formalitzat, 
però la sensació de quan 
vaig començar a ara és que 
hem anat de menys a més. 

Quines altres tasques 
acostuma a portar a 
terme habitualment?

Els dimecres sempre soc a 
l’Ajuntament. Treballem amb 
la secretària que s’ocupa del 
registre civil per tenir-lo al dia. 

També faig conciliacions. 

Exercir en un poble 
que no arriba a 3.500 
habitants és un privilegi?

Sí, evidentment, però 
jo no treballo les 24 hores 
aquí... És només una estona 
a la setmana, ja que el 
càrrec el desenvolupem 
de manera completament 
altruista. Els jutges de pau 
ho som per convenciment, 
depenem del Ministeri de 
Justícia i cobrem un import 
purament significatiu cada 
tres mesos. Hi ha gent 
que té molta feina, però jo 
considero que Sant Julià és 
un poble tranquil. Ser-ne la 
jutgessa de pau és un gust. 

El 21 de maig passat es 
va aprovar la nova llei 
d’eficiència organitzativa 
de l’Estat, que preveu la 
desaparició d’aquesta 
figura. Què en pensa?

Ja fa temps que 
s’intenta buidar-nos de 
competències... Hi ha una 
agrupació de jutges de pau 
que es va reunint amb la 
consellera Ciuró per evitar-ho. 
No vull ser negativa, però em 
fa molta por que si la directriu 
ve de Madrid tenim els dies 
comptats, que ens tancaran 
la porta. Catalunya és l’únic 
lloc de l’Estat espanyol on 
existim i hi ha el risc que això 
ens vagi fent perdre pes. 

Què és el millor que 
li aporta aquest 
càrrec? I el pitjor?

Quan fas un naixement 
o un casament, la felicitat 
dels nuvis, la dels familiars... 
El pitjor és firmar una acta 
de defunció o que no 
hagis pogut solucionar la 
preocupació d’una persona 
que s’havia adreçat a 
tu demanant ajuda.

Quines qualitats ha de tenir 
un bon jutge de pau?

Escoltar i ser empàtic. 
Has de saber posar-te a la 
pell dels altres. Quan fem un 
casament, per exemple, no es 
tracta de limitar-se a llegir els 
articles, sinó que dins del que 
es pugui també es llegeixin 
textos, poemes... L’objectiu 

"Ara hi ha més 
necessitat de parlar 
que abans de la 
pandèmia"

"Els casos que 
no resolts et 
deixen una espina 
clavada, sap greu 
no haver trobat la 
manera d’ajudar"

A casa dels seus pares amb els conills i l'aviram
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un lloc del poble: Casa 
meva.

un bon moment a Sant 
Julià: L’encesa del parc
de les Set Fonts.
 
un llibre: Els Pilars de la 
Terra, de Ken Follett.

un polític: L’expresident 
de la Generalitat Carles 
Puigdemont.

un ídol: No soc massa de 
creure ni emmirallar-me 
en ídols.

És de mar o de munta-
nya? A la primavera i la 
tardor, el mar. A l’estiu, 
muntanya.

Dolç o salat? Depèn. 

un somni: La pau.

que els nuvis se sentin a 
casa i recordin la data. 
Què la treu de 
polleguera a vostè?

Que els humans siguem 
els únics animals que 
podem parlar i no fem 
servir la parla per tot el que 
tocaria. En general ens 
falta molta empatia, saber 
escoltar les altres persones 
i posar-nos al seu lloc. 

Es considera una dona 
diplomàtica? S’hi ha 
hagut de tornar per força, 
amb aquest càrrec?

En principi sí, tot i que 
és inevitable tenir dubtes 
de si me’n surto prou bé. 
Aquesta pregunta l’hauria 
de respondre l’altra gent. 
Sí que penso que fent de 
jutgessa de pau m’hi he 
hagut de tornar per força. 

S’imagina fent el salt 
a la política? no l’ha 
temptat mai?

Ara mateix no. Quan estava 
embarassada de la Maria, 
fa 21 anys, em van trucar la 
porta en aquest sentit, però 
és un món molt complicat. 
Ara que al poble hi ha 
molt impacte, i nervis, 
pel futur de l’escola El 
Roser, veïns i veïnes 

"Poder casar és de 
les funcions més 
gratificants d’un 
jutge de pau"

"Em fa molta por 
que si la directriu 
de fer desaparèixer 
aquesta figura ve de 
Madrid tenim els dies 
comptats"

que se li han adreçat en 
referència a aquest tema?

De moment no hi ha 
ningú que m’hagi consultat 
per aquest motiu. 

Com va arribar a Sant 
Julià de Vilatorta?

El meu marit és de Vic, 
però tenia una casa d’estiueig 
aquí i després de casar-nos 
ens la vam quedar. Ja fa 27 
anys que vivim al poble. 

Què és el que més li 
agrada de Sant Julià?

La tranquil·litat, que tens 
el bosc a dos minuts, el fet 
que és pla i pots moure’t en 
bicicleta... Al meu entendre 
hi ha tot l’imprescindible 
i és un bon lloc per viure, 
amb una sanitat i una 
educació de qualitat. 

Cristina Arumí

La Cèlia amb els seus pares i germans
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la molera d'Ausió, la raó oculta de "les baumes"
Durant l’edat moderna, Sant Julià era conegut 
per la seva indústria terrissaire, però a l’edat 
mitjana segurament era conegut per una altra 
indústria: la d’elaboració de moles.

Abans de parlar de la molera, diguem en què 
consistia aquesta mena d’explotacions. Per 
dir-ho ràpidament, una molera –que a vegades 
també s’anomena molar− és un tipus de pedre-
ra de la qual s’extreuen peces que permeten 
l’elaboració de rodes de molí o bé directament 
aquestes moles. 

La primera notícia que vàrem tenir de l’exis-
tència d’una molera en terme de Sant Julià de 
Vilatorta va ser durant la realització d’un bui-
dat de la documentació de l’Arxiu Municipal de 
Moià. En aquell moment vàrem trobar un docu-
ment de 1337 en què un moler de Sant Julià de 
Vilatorta prometia fer arribar una mola extreta 
del molar de Encio (situat a Sant Julià) a la par-
ròquia de Marfà (Moianès). Aquesta mola tenia 
la particularitat que estava formada per set pe-
ces, un detall no documentat en aquesta èpo-
ca. El moler era Marc de Pujolar i el seu client 
Berenguer de Marfà1. 

Com hem vist la mola estava formada per set 
peces, i hem de dir que fins ara semblava que 
les moles fetes a peces eren les que provenien 

de La Ferté sous Jouarre, a prop de París, que 
s’haurien començat a explotar a l’edat moder-
na. Però aquesta mola de Vilatorta ens posa so-
bre la pista d’un nou tipus de peça que tot sem-
bla indicar que necessitaria una estructura de 
metall per mantenir les diverses peces unides. 

Sabem que la roca de què s’extreien aques-
tes moles no podia ser de qualsevol tipus, i se 
li demanaven unes característiques especials, 
com molt bé va indicar Miquel Agustí al segle 
XVII, quan va dir que s’aniria:

“mes prest al moli de aygua que tinga la mola 
de pedra forta, per lo que les moles de pedra 
flaca, sempre deixan a la farina de la pols de la 
pedra, y així mateix no es bo molre primer apres 
que la mola es picada, per q la farina sen porta 
del picadís, lo qual picadís mesclat entre la fa-
rina lleva lo greix y sabor del pa, y en lo menjar 
se sent entre les dents (...)” (Agustí, 1617, p. 88-
89).

De manera que no es podien explotar moleres 
en qualsevol lloc, però els gresos que formen 
bona part de la Plana de Vic i el Collsacabra 
sembla que tenien un mínim de característiques 
que els feien hàbils per a aquesta funció. So-
bretot si tenim en compte el cost del transport.

De fet, un dels problemes que presentaven 

Una recent investigació de l'historiador i geògraf Francesc Roma Casanovas 
revela l'origen de "Les Baumes". Les formes geològiques capricioses han convertit 
el lloc en un indret misteriós del que fins ara es desconeixia com s'havia format.
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les moles era el seu transport, aspecte aquest 
que es podia solucionar amb certa facilitat 
per via marítima, però que feia més complicat 
l’abastiment dels molins de les terres d’interior. 
Salvador Palau (1996, p. 99) aporta un exem-
ple que il·lustra aquesta dificultat: l’any 1647, al 
santuari de Sant Magí de la Brufaganya, es va 
construir un molí i es varen fer portar les moles 
de Barcelona (Montjuïc era un dels grans cen-
tres productors de moles del nostre país). Les 
moles varen costar 16 lliures cadascuna, però 
el transport en va costar 140, més de quatre 
vegades el seu valor inicial. Aquest preu s’en-
tén pel fet que va caldre mobilitzar set animals 
i tres persones en els dos viatges que es varen 
haver de fer, però el darrer tram va exigir l’ajut 
dels bous, els frares i els veïns del convent. Un 
viatge va durar vuit dies i l’altre, set. En un sen-
tit semblant, l’any 1645 Pere Umbert, mestre 
de molins de Sant Feliu de Codines reconeixia 
haver cobrat 34 lliures per una mola que havia 
comprat a Barcelona amb els ports inclosos2. 
Segurament va ser el cost del transport –que 
podia arribar a duplicar o a quadruplicar el preu 
inicial de la mola− el que va permetre que s’ex-
plotessin aquestes moleres en zones molt pro-
peres al nostre municipi. 

Sabem que a Rupit hi ha una molera docu-
mentada com a mínim al segle XIV, però aques-
tes explotacions han deixat el seu record en ter-
res com Tavertet o Masies de Roda, i ara sabem 
que també a Sant Julià de Vilatorta.

El molar d’Ausió o d’Enció havia estat docu-
mentat per Carles Puigferrat a partir de 1362 

i gràcies a aquest autor sabem que la molera 
pertanyia de manera indivisa als senyors d’Al-
ta-riba i de Centelles (Puigferrat i Oliva, 2004, 
2017). Val la pena donar un cop d’ull a l’episo-
di de resistència antisenyorial que aquest au-
tor descriu en el moment que els senyors de la 
pedrera pretengueren obligar dos picapedrers 
a treballar en l’ampliació o construcció de nou 
d’un dels seus molins. 

Aquesta pedrera es trobava en un emplaça-
ment desconegut, però gràcies als treballs de 
Carles Puigferrat la vàrem poder retrobar l’any 
2018 i estudiar-la in situ. El primer dia vàrem 
acostar-nos fins a les Coves, que semblava un 
possible lloc de localització, tenint en compte 
la descripció que en feia el mapa de patrimoni 
de la Diputació de Barcelona. Però no va ser 
fins al 23 de novembre de 2018 que hi vàrem 
accedir en explorar el vessant nord del torrent 
del Cementiri o d’Ausió. L’accés es va fer des 
del coll de Romegats i es va baixar en direcció 
a la font de la Teula per després pujar bosc a 
través en direcció al bosc de Cànoves. Primer 
es va trobar una gran mola, que indicava que 
podíem ser sobre el lloc, però que en tot cas 
no es tractava de cap mola medieval. Poc des-
prés, en sortir a la carena, per on transcorre un 
camí, vàrem veure un cingle que en algun indret 
semblava treballat més que natural. Però es feia 
fosc, i calia tornar a casa, de manera que men-
tre preparàvem una nova visita –que tindria lloc 
dos dies més tard− anàvem pensant a buscar 
l’ajuda d’algun geòleg per discernir el possible 
origen antròpic de la paret que havíem trobat. 

re
po

rt
at

ge

Front de la molera d'Ausió, zona occidental. A l'esquerra: una mola enterrada trobada in situ.
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De fet, aquesta ajuda no va caldre perquè en 
la visita que hi vàrem fer el dia 25 es va poder 
recórrer tota la paret i localitzar diferents moles 
–aquestes sí, de tipologia medieval− i moltes 
marques de la seva explotació (els negatius). 

Sabent on es trobava el lloc, les següents vi-
sites es varen fer des del nucli de Sant Julià, 
des d’on un camí força conegut ens hi porta. A 
posteriori hem sabut que els vilatortins conei-
xen aquest lloc com "les Baumes" i que per les 
formes geològiques capricioses s'havia conver-
tit en un indret màgic que ningú sabia ben bé 
com s'havia format. D’altra banda, es diu que 
durant la Guerra Civil va servir com amagatall 
d’alguns emboscats.

El front de pedrera que actualment coneixem 
s’estén durant uns dos-cents metres, en forma 
de trinxera, amb un mur a la banda sud i les res-
tes de les pedres treballades al nord. En diver-
sos punts, la base de la paret apareix retallada 
amb cops d’escoda, ben visibles, donant lloc a 
motllos arrodonits. Cap a l’extrem occidental, hi 
ha la zona més visible, aquest cop a l’aire lliu-
re. Les mides de les moles que s’hi troben i els 
seus negatius suggereixen, per la seva forma i 
dimensions, una cronologia medieval.

El més curiós és que tot sembla indicar que 
bona part de l’explotació s’hauria fet de mane-
ra subterrània, tot i que també podria ser que 
la morfologia actual del lloc derivés d’un gran 
procés d’enderrocament. En tot cas, en quatre 
espais avui dia sota grans blocs a mode de ca-
vitats, es troben evidències de l’explotació de 
la pedra per fer-ne moles. A més a més, en un 
d’aquest espais, apareixen tallades a la roca 
dues petites fornícules que segurament haurien 
servit per il·luminar el lloc on es treballava (si 
això fos així, s’hauria d’acceptar la seva explo-
tació quasi subterrània, que de fet és el mateix 
mètode que es feia servir a Rupit). No hi ha cap 
dubte, però, que es tracta d’una molera. 

En aquest sentit, els fronts de molera que 

s’observen al molar d’Ausió deixen veure que 
les peces que s’extreien de la paret rocosa (gre-
sos força grollers) podrien tenir forma semicir-
cular, fet que apunta cap a aquesta tipologia de 
moles fetes a peces.

De tota manera, cal explicar que una de les 
moles que es troba a l’interior de la cavitat més 
gran, va ser tallada en una única peça cilíndrica 
d’1,10 m de diàmetre i 28 cm de gruix. També 
apareix una mola molt més grossa, completa, 
molt a prop d’aquesta molera, però en un lloc 
que no sembla haver tingut relació amb la mo-
lera d’Ausió medieval.

No massa lluny d’allà, sobre els cingles de 
Romegats, també es troben dos motllos semi-
circulars tallats al costat del camí. La primera 
vegada que els vàrem veure, vàrem pensar que 
no podien correspondre a moles, però el fet 
de conèixer com eren els motllos de la molera 
d’Ausió ens ha dut a replantejar aquest aspec-
te. Cal dir, que a l’altra banda del Ter, al Coll-
sacabra, totes les moleres que s’han identificat 
estan fetes de motllos completament circulars. 

En relació a la molera d’Ausió, tot i que no sa-
bem si exactament es feia referència a ella o no, 
diguem que el 10 de febrer de 1512 es va signar 
un tracte entre Pere Puigsec i el seu fill Antoni, 
de Sant Julià de Vilatorta, i Bernat Serrabou, de 
Tavèrnoles, pel qual els Puigsec li donaven po-
der i facultat perquè pogués fer moles en totes 
les possessions del mas Puigsec, a canvi d’una 
quantitat en metàl·lic per cadascuna3. L’actual 
mas de Puigsec es troba un quilòmetre al nord 
de la molera, tot i que és possible que la do-
cumentació fes referència a un habitatge situat 
més a prop. 

De tota manera, tot fa pensar que la molera 
hauria estat abandonada al segle XV, mentre se 
n'explotaven altres a la rodalia. No sabem en 
quines condicions es va produir la seva desa-
fectació, però sembla que el lloc s’hauria con-
servat força intacte des d’aquell moment. 
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la pedrera. El 
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una línia força 
recta.
A la dreta: 
emplaçament 
de la molera 
d'Ausió, fins 
ara coneguda 
popularment com 
"Les Baumes", 
prop del Coll
de Palomeres. 
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Malauradament dos projectes de recerca –im-
pulsats des de l’Ajuntament entre els anys 2019 
i 2021− han quedat sense resposta per part de 
l’administració. Es tractava de fer un estudi his-
tòric i documental de la pedrera, acompanyat 
d’una descripció del jaciment, sense fer-hi cap 
mena d’intervenció, però com dèiem aquest es-
tudi ha quedat pendent. En un segon moment, 
caldria plantejar el seu estudi arqueològic, però 
això seria l’objectiu d’una segona fase. 

Francesc Roma Casanovas

1. AHM, man. 43, fol. 119v.
2. ABEV, AMV, man. 278, fol. 142.
3. ABEV, Vilatorta, 30, fol. 4.
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recerca es va doctorar en geografia el 2000, 
primer a la Universitat Autònoma de Barcelo-
na i el 2002 a l'École des Hautes Études en 
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moni Existencial de la Catalunya rural (publicat 
el 2017).
- 2016 Premi Plana de Vic per un treball sobre 
els molins del Collsacabra i el Premi Bonapla-
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Albert, Gerard i Xavier Torras Campos
Escolans de Montserrat
“Rosa d’abril, Morena de la 
serra...”, només amb aquestes 
quatre paraules tots sabreu de 
què estem parlant i, segura-
ment, no hi ha ningú que no ho 
hagi cantat amb mes o menys 
encert i bona entonació. Els 
que sí que coneixen perfecta-
ment el cant del Virolai i afinen 
de manera celestial són els tres 
germans Torras-Campos, l’Al-
bert (14 anys), en Gerard (13) 
i en Xavier (11), que pertanyen 
al Cor litúrgic de nens cantaires 
de l’Escolania de Montserrat, 
coneguts com els escolans que 
canten per a la Mare de Déu de 
Montserrat.

Tot va començar quan la pro-
fessora de música del col·legi 
El Roser, l’Agnès, va comentar 
a l’Albert que cantava be i te-
nia bona veu, "em va dir que 
hauria d’anar a cantar a l’Es-
colania", i ell s’ho va prendre 
seriosament i ho va preguntar 
als pares, "en un principi els 
va agafar molt per sorpresa", 

En Xavier, en Gerard i l'Albert vestits d'escolans. Inici del curs 2019-2020.

però decidiren anar tota la fa-
mília a una jornada de portes 
obertes per visitar l’Escolania. 
Els va agradar tant que els dos 
germans grans optaren per pre-
sentar-se a les proves d’accés, 
el petit encara no tenia l’edat 
per poder-hi entrar. Una prova 
és de cant i serveix per deter-
minar el to i el tipus de veu, més 
aguda o més greu, i una altra 
que consisteix en una estada 
de 24 hores a la residència per 
conviure amb els escolans per 
assegurar-se que s’hi adapta-
ran bé.

Amb amplis coneixements 
de música, "anàvem a l’Escola 
de Música de Vic des de petits, 
quan teníem 5 anys", entraren 
sense problemes a formar part 
de la selecta colla de 50 nens 
que integren l’Escolania de 
Montserrat. L’Albert ha hagut 
de deixar de ser membre, i no 
ha pogut cursar el cinquè i últim 
any, perquè en fer-se adoles-
cent, "em va canviar la veu".

Les primeres setmanes d’es-
tar a la residència, lluny dels 
pares, es fan difícils, "però no-
saltres a l'entrar dos germans 
ho vàrem tenir mes fàcil. Des-
prés ja t’hi acostumes", ens 
comenta en Gerard. "Jo ja hi 
vaig entrar amb els dos ger-
mans a dins, així encara és 
més senzill", apunta en Xavier.

Arriben a Montserrat el diu-
menge al matí a temps per sor-
tir a cantar amb l’Escolania la 
Salve Regina i el Virolai a la Ba-
sílica, llavors dinen amb els pa-
res i tornen a l'escolania a 2/4 
de 6 per fer un assaig. A l’hora 
canònica de Vespres, tornen al 
monestir per cantar conjunta-
ment amb els monjos. "Ja ens 
quedem a la residència fins el 
divendres següent, els dissab-
tes són sempre festius per no-
saltres". 

Es lleven cada dia a dos 
quarts de vuit del matí, a les 
vuit fan una pregària a l’esco-
lania i van a esmorzar. A dos 
quarts de nou comencen les 
classes. El matí, correspon a 
l’ensenyament general de totes 
les assignatures del pla d’es-
tudis, des de 4t de Primària 
fins a 2n d’ESO, "alternem les 
hores de classe i esbarjo fins 
que ho interrompem per anar 
a posar-nos la roba d’escolà 
i cantar amb el Cor, a la una 
del migdia a la Basílica davant 
la gent. A l’escola ens deixen 
anar vestits com vulguem, 
només ens posen la condició 
de portar els mitjons negres, 
així anem tots iguals quan ens 
calcem els mocassins també 
negres, sota la saia negra i el 
roquet blanc". Després de di-
nar, no tornen a reprendre les 
classes fins a dos quarts de 
tres. "El menjar és molt bo i 
casolà, tenim una nutricionis-
ta que planifica els menús", 
diu l’Albert, "a mi els pares em 
van dir: vols dir que no t’has 
engreixat?", després d’estar la 
primera setmana a la residèn-
cia, comenta a tall anècdota en 
Gerard. "A nosaltres si ens dei-
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En Gerard, l'Albert i en Xavier al jardí de casa seva, a Sant Julià.

xen parlar mentre mengem, a 
diferència dels monjos, que 
ho fan en silenci", afegeix en 
Xavier, "...i no mengem gelats, 
per la veu". Dediquen tota la 
tarda a la música, el llenguatge 
musical, l’assaig amb el Cor, 
-els nens de primer curs no hi 
canten-, i l’estudi de dos ins-
truments, un de comú per tots, 
el piano, i un de lliure elecció. 
L’Albert va optar pel violí, en 
Gerard per l’oboè i en Xavier 
la flauta, "m’agradaria també 
fer el grau professional i tocar 
l’orgue", diu.

A les set, abans de sopar, 
s’afegeixen a la pregària de 
Vespres per cantar amb els 
monjos la Salve Montserratina, 
on s’alternen els versets senars 
de melodia gregoriana, que 
canten els monjos, amb els pa-
rells, de polifonia, a càrrec dels 
escolans. A les deu es l’hora 
d’anar a dormir.

El Pare Efrem de Montellà és 
el monjo prefecte encarregat de 
l’Escolania, juntament amb tot 
un equip humà format per pro-
fessors, educadors i persones 
que hi treballen en l’àmbit de 
serveis i administració. "Anem 
a classes reduïdes de 10 nens. 
Entre els escolans hi ha sempre 
molt bon ambient. Fem excur-
sions i senderisme per l’entorn 
de les muntanyes de Montser-
rat. Al pati solem a jugar a fut-
bol o bàsquet. Si volem podem 
trucar als pares cada dia, tot 
a través de la centraleta, no 
pas pel mòbil. Sortir a cantar a 
l’abadia davant de tanta gent i 
amb les càmeres que graven, 
al principi fa molt respecte, 
però també t’hi acabes acostu-
mant...", ens comenten els tres 
germans. Però el que més des-
taquen es la formació que reben 
en els "valors de respecte, dis-
ciplina, estudi i convivència 
que ens ensenyen".

A part de cantar al santuari, 
l’Escolania fa sovint concerts 
arreu del país i l’estranger, 
"hem estat a Rússia, Noruega, 
Alemanya... El viatge de final 

de curs el fan els de segon 
d'ESO que acaben la seva es-
tada a l'escolania. Aquest any 
s'ha anat a Londres. El destí 
l'escollim nosaltres i és un vi-
atge de lleure. Tot i que aquest 
últim any no he estat escolà, 
em vam convidar anar-hi, diu 
l'Albert. Enguany els nois de la 
Capella reial de Dinamarca van 
visitar Montserrat i hi van fer 
una estada de convivència.

L’Escolania té un ampli re-
pertori discogràfic amb inter-
pretacions de música de l’es-
cola montserratina, polifonia 
del Renaixement, autors clàs-
sics de tots el segles i música 
popular catalana.

El dia 6 de desembre, Sant 
Nicolau de Bari, es una fes-
ta gran pels escolans. Seguint 
una antiga tradició, s’elegeix 
d’entre els escolans nouvinguts 
el que serà bisbetó per un dia 
i exercirà de màxima autoritat 
al monestir. El dia de Santa Ce-
cília, es fa la primera votació o 
terna, on els escolans escullen 
els possibles candidats de pri-
mer curs. "Els tres que obte-
nen mes vots passen a una se-
gona votació, d’on en sortirà 
el guanyador. Els altres esco-
lans ens organitzem en grups 
per fer campanya pel nostre 
candidat preferit i amb jocs 
de pistes els promocionem". 

El segon escolà en nombre de 
vots tindrà el càrrec de vicari, el 
tercer serà secretari, el quart es 
el porrer, el cinquè el patge de 
cua i el sisè el mestre de ceri-
mònies.

En una cerimònia solemne el 
Pare Abat li atorga la màxima 
autoritat i li imposa les insíg-
nies de bisbe, per presidir totes 
les celebracions que es facin 
aquell dia al monestir amb els 
familiars i antics escolans, i farà 
el paper de Sant Nicolau en la 
representació de la seva llegen-
da. "També tria el menú que 
menjarem aquest dia al mo-
nestir". Acaba amb una gran 
festa i la repartició de regals. En 
Gerard va ser porrer i en Xavier 
va ser secretari.

Una associació d’antics es-
colans es fa càrrec de mante-
nir el caliu i facilitar el contacte 
entre tots els membres que han 
format part de l’Escolania al 
llarg dels anys.

L’Albert, en Gerard i en Xa-
vier són tres nois molt respon-
sables i educats, que juguen i 
riuen com qualsevol altre noi de 
la seva edat, amb una gran es-
tima per la música i la valentia 
de cantar davant de moltíssima 
gent per arribar-los al cor amb 
la seva veu.

Xevi Pona - Lluís Vilalta
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Tel. 93 812 27 01
info@instalad.com
Carrer Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

Llum - Aigua - Calefacció - Telecomunicacions

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

Restaurant
CAL TEIXIDOR

Dilluns, dimecres i dijous: de 9 a 17h
Divendres i dissabte: obert tot el dia

Diumenge: de 8 a 17h
Tanquem els dimarts, excepte festius

93 888 70 36 – VILALLEONS – 629 289 862

Bernat Torres
Tel. 629 362 107

www.reformestorres.com
Sant Julià de Vilatorta

Cuines - Banys - Terres - Pladur
Reformes integrals- Treballs de pintura...

Plaques solars
d'autoconsum
produeix la teva energia
i comença a estalviar!

 Estudi Projecte Instal·lació Estalvi
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En Joan Folgarolas (de la terrisseria de cal Xec) 
treballava l'esma al maurador que el seu pare 
tenia al carrer de la Mercè, núm. 6 i veient la 
contínua davallada de l'ofici (ja quedaven pocs 
forns al poble) se li oferí per donar un cop de mà 
a la família posant sobre la taula la seva aïllada 
fal·lera creativa. 

I com que l'acollidor obrador de cal Xec ja era 
un lloc de trobada per a nous ceramistes inte-
ressats de primera mà en les pautes de coure el 
fang, s'adonà que s'hi podria incorporar a recer 
d'aquells desitjos, però abans s'havia d'actua-
litzar en un domini major de les múltiples reac-
cions i matisos del vernís durant la cuita, per 
la qual cosa es traslladà a Breda per ampliar 
coneixements al forn d'un qualificat terrisser 
d'aquella població.

Al cap d'un temps de profitosa estada, sa-
tisfet tornà a casa captivat, a més, d'una gran 
afició als escacs fruit d'esbarjos als cafès de 
Breda. Un dia, durant una partida de diumenge 
a can Cuca, va deixar anar una expressió d'allà, 
gens semblant a la d'aquí: "xec al rei".

Segons el Diccionari General de la Llengua 
Catalana de Pompeu Fabra, en el joc d'escacs, 
Xec és la veu amb que un jugador adverteix a 
l'adversari que el rei d'aquest està en escac.

La dicció doncs, era correcte, però dita a Sant 
Julià portà conseqüències ja que des d'aquell 
dia li encolomaren el sobrenom d'en Xec, un 
mot del qual tot sigui dit, en feia gala perquè 
intuïtiu nat modelava i signava cofoi amb l'allar-
gada de l'ungla del dit xic de la ma dreta, a tall 
d'eina, un breu Xec a l'encara tendre fang de la 
terrissa convertit amb revifada mestria en genu-
ïnes peces de nova creació. 

Fal·lera desbordada.
JoBoTo

Aprofitant l'avinentesa
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Joan Folgarolas Badosa (1912- 
1962), conegut popularment
per "en Xec", era fill d'una 
nissaga de terrissers.

Artista autodidacte. Amb el seu 
mestratge, habilitat i imaginació 
va crear autèntiques obres d'art 
com la toia que es va rifar a la 
Festa Major de l'any 1935.

Totes les peces que sortien de 
les seves mans eren úniques 
i portaven la seva peculiar 
signatura feta amb l'ungla
del dit xic de la ma dreta.
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Abans d’assistir al concert del Quartet de cor-
da i soprano que actuava a la Festa Major de 
Vilalleons de l’any passat, pujàrem a sopar a 
Puig-l’agulla i mentre fèiem temps per esperar 
tanda decidírem entrar al santuari. Les portes 
eren obertes i no hi havia ningú. Eren quarts de 
nou del vespre. Quina frescor! S’hi respirava 
una pau estranya. Tot fent la visita vam ser tes-
timonis d’un prodigi extraordinari.

En el seu camí cap a la posta i just quan es 
trobava a la mateixa alçada del santuari, abans 
d’amagar-se per darrera de la carena de l’ermi-
ta de Sant Sebastià, un raig de sol que penetra-
va pel petit rosetó de la façana va acaronar la 
cara de la imatge de la Mare de Déu, abans de 
fondre's. Van ser uns breus instants, uns quants 
segons, no compto que fos més d’un parell de 
minuts. Vam quedar fascinats!. Tot baixant del 
cambril hi vaig caure: som a 14 d'agost, vigí-
lia de la Mare de Déu, patrona del santuari de 
Puig-l’agulla.

Aquest fenomen tan excepcional que durant 
uns dies determinats de l’any els raigs solars il-
luminen directament un punt concret d’un mo-
nument no és casual, sinó que és el resultat de 
càlculs arquitectònics i astronòmics realitzats 
prèviament que impliquen una elevada simbolo-

Puig-l’agulla i Abu Simbel;
el misteriós fenomen de la llum solar

gia i són de gran interès històric, artístic i cultural. 
Els plànols o traça de l'obra de l'actual santu-

ari de Puig-l'agulla, inaugurat el 1775, els va fer 
el mestre de cases Josep Roquer, que va dirigir 
l'obra junt amb el seu germà Jaume que era el 
cap dels paletes i manobres. És molt possible, 
doncs, que Josep Roquer sigui el geni que va 
crear aquest prodigi.

El santuari no té una perfecta orientació. La 
seva façana mira al nord-oest, bé que força 
decantada vers ponent. Aquesta és la posició 
exacta perquè el sol incideixi plenament en la 
imatge de la Mare de Déu el dia l'Assumpció 
de Maria que és la creença que el seu cos i 
ànima van ser duts al cel després d'acabar els 
seus dies a la terra. L’Església Catòlica celebra 
aquesta festa en honor seu el 15 d’agost.

Tenia coneixement que al món hi ha monu-
ments que tenen una singularitat única molt es-
pecial que està estretament lligada amb el sol 
com són el temple d'Abu Simbel, la catedral de 
Chartres o San Juan de Ortega, entre d'altres. 

Ignorava però, que aquest prodigi tam-
bé es produïa molt a prop de casa nostra: a 
Puig-l’agulla concretament.

Lluís Vilalta Vivet
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diada de l'Assumpció de 
Maria, el sol del captard 
penetra pel rosetó de la 
façana del santuari de
Puig-l'agulla per besar la 
imatge de la Mare de Déu
i el Nen, al seu cambril

►El temple de Ramses II 
d’Abu Simbel, a Egipte, els 
dies 22 d’octubre i 22 de 
febrer el sol de llevant que 
entra per la porta il·lumina 
tres de les quatre estàtues 
situades al fons del temple.

►La catedral de Chartres, a 
França, a les 12 migdia del 21 
de juny, dia del solstici d’estiu, 
un raig de sol penetra per un 
petit orifici circular del vitrall de 
Sant Apol·linar i il·lumina un 
clau daurat clavat en una llosa 
del terra que té una forma i 
color diferent les altres peces 
del terra. 

►A San Juan de Ortega, 
Burgos, amb els equinoccis 
de primavera i de tardor, 
els dies 21 de març i 22 de 
setembre, a les cinc de la 
tarda hora solar, un raig de sol 
il·lumina un capitell on hi ha 
esculpida l'anunciació i altres 
escenes del cicle nadalenc.

CINC CÈNTIMS DE LLUM
Quan creuem l’atri d’una església sovint experi-
mentem la sensació d'entrar a la gola d'un llop. 
Si butxaquejant trobem una moneda i l’introdu-
ïm a la caixeta de l’aparell elèctric, es produeix 
un petit miracle. De sobte s’il·lumina tot. Per 
uns instants, sempre curts, podem visualitzar 
i valorar el que tenim al davant. Una visió del 
contingut artístic d’aquell temple.

Alguns indrets sacres, però, tenen la seva 
pròpia il·luminació. Quan es consagra un tem-
ple, una església, una ermita o una capella, se li 
assigna un patró o patrona i el lloc resta sota la 
seva empara. El dia que es celebra l’advocació 
del seu sant o santa hi ha edificis que gaudei-
xen d’una llum molt especial. Un raig de sol pe-

netra per una determinada apertura de la paret 
i acarona la imatge venerada. Puntualment per 
una obertura i a una hora assenyalada.

Aquest fenomen es repeteix cada any quan 
l’astre diürn ressegueix els murs exterior fins a 
topar amb el lloc per on entrar els seus raigs. 
La llum solar d’aquell dia incideix en un lloc 
concret de l’interior. Aquest bes desperta les 
energies de l’advocació i... passen coses!

Si l’edifici ha estat modificat, o hi ha hagut un 
canvi de data de l’advocació o s’ha mogut la 
imatge del seu lloc original... Aleshores no cal 
esperar res.

Pili Cases
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Dissabte 16 De juliol

A les 5 de lA tArdA (concentrAció A les set Fonts) 
birratorta. Organitza: Tupinots

A les 10 de lA nit, A lA plAçA de cAtAlunyA: 
auDició De sarDanes amb la
cobla la Flama De Farners

A les 12 de lA nit, A l'ApArcAment del pAvelló: 
Festa post-birratorta 
Organitza: Tupinots

DiumenGe 17 De juliol

A les 9 del mAtí, Al pArc de les set Fonts:
campionat De botxes

A les 6 de lA tArdA, Al sAló cAtAlunyA:
preGó De la Festa major:
arrels, camins, Festes
a càrrec de núria Dalmases

A les 7 de lA tArdA, A l’AulA de CulturA:
Inauguració de la
62a exposició De la Festa major

Dilluns 18 De juliol

A 2/4 de 10 de lA nit, A lA plAçA de cAtAlunyA:
caminaDa nocturna
Preu: 4 euros. Organitza: Tupinots 

Dimarts 19 De juliol

A les 7 de lA tArdA, A lA plAçA de cAtAlunyA:
masterclass lesmills boDypump
amb Fitpauness Gimnàs

Dimecres 20 De juliol

A les 10 de lA nit, A lA plAçA de cAtAlunyA:
Vilatorta pam a pam
el concurs més vilatortí!

Dijous 21 De juliol

A les 7 de lA tArdA, A lA plAçA de cAtAlunyA:
bicicletaDa popular 
Organitza: CC Calma

A les 10 de lA nit, A lA plAçA de cAtAlunyA:
binGo a la Fresca
Organitza: Tupinots

DiVenDres 22 De juliol

A lA plAçA de cAtAlunyA:

A 2/4 de 8 del vespre: concurs D’allioli

A les 9 del vespre: sopar popular

A les 11 de lA nit: correFoc
amb els Diables Del pont Vell
i castell De Focs

A les 12 de lA nit:
Actuació de lo pau De pons

A lA 1 de lA nit: Dj xeVi Festes
música dels 90 

Dissabte 23 De juliol

A lA zonA esportivA:

A les 10 del mAtí:
inFlables D'aiGua

A les 5 de lA tArdA: Holi & escuma

A 2/4 d’11 de lA nit: 
Actuació de pirates rubaVersions

A 2/4 de 2 de lA mAtinAdA:
Actuació de tapeo sounD sistem

A les 4 de lA mAtinAdA: Sessió de Dj

es
pe

ci
al

 fe
st

a 
m

aj
or

es
pe

ci
al

 fe
st

a 
m

aj
or



45

es
pe

ci
al

 fe
st

a 
m

aj
or

El JOC DE lA FESTA MAJOR
Relacioneu cada acte amb una vinyeta

i trobareu els que no tenen dibuix.

Il·lustracions: Desulé

Consulta tots
els actes de

la Festa Major
a

l'Infovilatorta App

DiumenGe 24 De juliol

A 2/4 d'11 del mAtí, A lA plAçA de cAtAlunyA: 
Viii trobaDa GeGantera

A les 5 de lA tArdA, Al pArc de les set Fonts: 
auDició De sarDanes
amb la cobla cani-Go

A les 7 de lA tArdA, Al pAvelló:
concert De Festa major
amb l’orquestra Venus

A les 10 de lA nit, A lA plAçA de cAtAlunyA:
Fi De Festa amb el maG lari

Dilluns 25 De juliol

A les 6 de lA tArdA, Al pArc de les set Fonts:
Festa inFantil
la companyia FiliGranes
presenta l’espectacle plis plas
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sopar popular 

El sopar popular és un acte 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 dia 20 de juliol
a l’Ajuntament. 

correfoc 
itinerari: carrer i plaça de l’Església,
c. Rector Roca, c. Campanar, pl. Major,
c. del Pont, pl. de l’Ajuntament,
c. Sant Roc, av. Jaume Balmes
i c. dels Marquesos de Vilallonga. 

mesures de protecció de les cases: 
protegiu amb cartrons les portes, 
finestres i vidrieres de la planta baixa 
de les cases per on passa el correfoc. 

mesures de protecció dels 
participants: per participar del 
correfoc i posar-se sota les guspires cal 
que us equipeu bé amb roba de cotó de 
màniga llarga i pantalons llargs, barret 
moll, mocador també moll per la cara i 
calçat ben cordat. Si no aneu preparats 
no us hi acosteu i mireu-lo des de lluny.

24è concurs d’allioli 
inscripcions: abans de començar
el concurs. 

bases: elaboració: els participants 
hauran de fer l’allioli a l’escenari
de la plaça. 

temps: els concursants disposen
d’un temps màxim de 15 minuts. 

utensilis: cada participant s’haurà de 
proveir d’un morter i una mà de morter. 

ingredients: es facilitarà els alls
i un setrill d’oli. 

Els altres ingredients es deixen en 
consideració de cada participant. 

participació: es pot participar 
individualment o, com a màxim, en 
parella. 

premis: -premi al millor allioli clàssic; 
premi al millor allioli amb ingredients
i record per a tots els participants.

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 de taules: les taules es poden 
muntar a partir del matí del mateix 
divendres. 
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Festa major
De Vilalleons

2022
Dijous 28 De juliol

A 2/4 d’11 de lA nit:

MOngeTAdA I ACTUACIÓ del
SenyOr BOhIgUeS que presentarà

“L’eminència humana”

Dissabte 13 D’aGost

A les 10 de lA nit:

ACTUACIÓ del grUP BelleS CAnçOnS
amb CAnçOnS de fOC de CAMP

DiumenGe,14 D’aGost

A les 9 del mAtí:
 

CAMPIOnAT de BOTxeS

A les 6 de lA tArdA:

actuació infantiL i festa de L’escuma

Dilluns 15 D’aGost

A les 5 de lA tArdA:

SArdAneS 
amb la cobLa JovenívoLa d’agramunt

A les 7 de lA tArdA:

cantada d’havaneres
amb eLs havanerus de L’esquiroL

a la mitja part hi haurà rom cremat

1
juliol
LA pOESIA VA A LA FONT
és la proposta del músic i 
rapsode Valentí Maymó.
Un espectacle de poesia
i música inspirat en fonts, 
masies i ermites.

8
juliol 
LES QUE FALTAbAND
Un repertori de ball i cant 
totalment femení, i de totes 
les èpoques.

15
juliol 
VICky & ThE SwINg 
bROThERS. gypSy jAzz
Pur estil swing.

Tots els concerts començaran
a les 10 de la nit i són gratuïts.

ESTIU SET FONTS
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utAlegria, és Festa Major!
Arriba l’estiu. El dia s’allarga, les nits són 
molt agradables i es gaudeix del lleure a 
l’exterior.

S’activa l’oferta on la cultura popular, les 
festes i la participació ciutadana són clau: 
platja, piscina, concerts i festivals i la més 
esperada: la Festa Major. 

Els concerts, els festivals i les festes són 
esdeveniments concorreguts on els jo-
ves en són una part molt important. Es va 
de festa per passar-ho bé, per gaudir del 
temps lliure, però cal tenir present que en 
aquests espais s’hi apleguen una multitud 
de persones on es poden produir aglome-
racions i altres tipus d’accidents.

És bo tenir coneixements de les mesu-
res de prevenció i autoprotecció per evitar 
danys quan hi ha evacuacions incontrola-
des o allaus humanes.

El Departament d’Interior de la Genera-
litat de Catalunya dona uns consells per 
anar de festa
►Porteu la documentació a sobre.
►Porteu roba còmoda i calçat que us pro-

tegeixi bé els peus.
►Poseu als nens, a la gent gran i a les per-

sones amb discapacitat psíquica polse-
res identificatives amb les seves dades i 
un telèfon de contacte.

►Aneu-hi ben hidratats i porteu aigua per 
anar bevent.

►Tingueu localitzades les sortides d’emer-
gència o les vies d’evacuació i estigueu 
atents a les indicacions del personal de 
seguretat.

►Si aneu acompanyats o en grup, acor-
deu un punt de referència on tornar-vos 
a reunir en cas que us separeu o us per-
deu.

►No pugeu a les baranes, reixes o altres 
elements inestables que puguin ser pe-
rillosos.

►No us atureu davant de les portes ni als 
passadissos.

►No llanceu material pirotècnic en espais 
on hi hagi molta gent, ni a menys de 500 
metres de zones boscoses.

►Finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el 
lloc de forma ordenada.

Viure la festa amb seguretat també es fer 
salut. 

Bona Festa Major!
Consultori municipal

de Sant Julià de Vilatorta

Català a l'atac

El Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL), conscient de les immenses possibili-
tats que obre la música per conèixer la llengua, 
i de la riquesa artística del país, ofereix un nom-
bre més que considerable de llistes d’Spotify, 
en continu creixement i evolució.

Qualitat musical i llengua catalana hi van de 
bracet, i n’hi ha per a tots els gustos: sobre his-
tòries i costums, per escoltar mentre se sua la 
cansalada al gimnàs, per relaxar-se, amb po-
emes cantats, per anar de festa, dedicades al 
8M, per fer dissabte, per sortir de ruta amb la 
canalla...

També se n’han creat de tots els estils musi-
cals, per triar i remenar: punk i hardcore; rock 
català; música electrònica; ska, reggae i ritmes 
jamaicans; rap, hip-hop i trap; hardcore, heavy i 
metal, i blues i R&B.

A l’hora de fer servir les llistes per treballar-les 
als cursos de català, val la pena fixar-se en les 
següents: Poemes cantats; Cant, cante, canti, 
canto..., i Comencem. Aquesta darrera enceta 
una sèrie de llistes que agruparan cançons sen-
zilles, adreçades especialment als estudiants 
de cursos bàsics i elementals. La primera que 
s’ha publicat, Comencem, està pensada per al 
bàsic 1, per a les persones que s’inicien en la 
llengua.

Si encara no les coneixeu, us convidem a es-
coltar-les i a fer-vos-en seguidors! I si formeu 
part d’un grup de música, us podeu adreçar al 
CPNL, que accepta suggeriments per entrar a 
formar part d’alguna de les llistes. 

CNL d’Osona

Centre de normaLitzaCió 
LingüístiCa d'osona

Pla de Balenyà, 30-32 - Vic
Telèfon 93 886 65 88

vic@cpnl.cat
Web: https://www.

cpnl.cat/xarxa/cnlosona/

ofiCina de CataLà deL
ConseLL ComarCaL 

d'osona

Persona de contacte: 
Agnès Prats Soler 

Telèfon: 610 660 672
osona@cpnl.cat

Coneixeu les llistes
d'Spotify del CPnl?
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Les fonts del nostre entorn

El murmuri de l’aigua que raja 
pel broc de les fonts és cons-
tant. Els ocells amb els seus 
refilets canors posen lletra a 
aquesta melodia i omplen de 
cants la capçada de branques 
que acoloreixen de verd la 
volta del cel damunt del parc. 
Un parc que roman enclotat, a 
recer dels atribolaments d’una 
vida quotidiana a cuitacor-
rents que ens allunya de les 
coses senzilles i plaents del 
dia a dia.

El Parc de les Set Fonts és 
una obra de Miquel Pallàs on 
es barreja la idea de natura 
modernista i romàntica, bus-
cant l’originalitat i la inspiració, 
amb els trets mes clàssics del 
noucentisme, que reivindica el 
seny i el progrés amb un ideal 
de vida democràtica. Repar-
tits pel parc podreu llegir di-
ferents pensaments, gravats 
a manera de frases lapidaries 
que reflecteixen molt bé la fi-
losofia que les nacions només 
poden ser grans mitjançant 
una bona educació, dirigida i 

la font del Peix

assequible a totes les perso-
nes.

Una taula rodona de pedra, 
amb els seus bancs circum-
dants, s’alça com si fos un 
eix vertebrador on conflueixen 
dues de les escales, a banda 
i banda, que donen accés al 
parc. Uns petits graons et 
guien a la gran esplanada on 
els set brocs que li donen nom 
no deixen de rajar enclavats al 
mur de l’escalinata principal.

Enfront d’aquesta taula 
s’enlaira també una glorieta 
com si fos la proa d’un vaixell 
que solca un mar de boixos 
per proclamar-se com l’edifi-
cació mes distintiva i peculiar 
del parc. Al costat dret, una 
vorada de boixos alts en se-
micercle acomboia la taula i 
la isola del parc. A la vora es-
querra un mur de pedra, amb 
pilars a mode d’espiga com 
ornament, la protegeix de 
l’aparcament de cotxes i au-
tocaravanes que té al damunt.

Una fita de pedra marca 
l’inici d’un pas enllosat, curt 

i estret, escudat enmig de 
tres grans plataners i un mur 
de pedra que va guanyant 
en alçada a mida que el camí 
davalla cap una plaça petita 
i rodona com la closca d’un 
cargol, on al centre de la seva 
espiral trobem mig amagada 
la font del Peix.

Gravat al lateral del mur que 
suporta la font s’hi pot lle-
gir l’any de la inauguració de 
la font i del parc en general, 
el MCMXXXIII, sota la figura 
d’un colom que porta al seu 
bec una branca d’olivera com 
a senyal que s’ha trobat la ter-
ra ferma després de navegar 
a l’Arca quaranta dies i qua-
ranta nits a la deriva per les 
aigües del diluvi.

Un baix relleu amb la figu-
ra d’un jove Posidó esculpit al 
mur frontal de la font cavalca 
sobre l’esquena d’un peix, ar-
mat amb un trident forjat pels 
ciclops, que es capaç de fer 
brollar una deu d’aigua en 
qualsevol superfície de terra o 
pedra amb un sol cop del seu 
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imànec i regalar-nos una font i 
oferir-nos la seva aigua amb 
una àmfora que sosté amb 
la ma dreta. Sota seu, el cap 
d’un peix de ferro colat, que 
bateja la font, obre la boca i 
escup un doll continu d’aigua, 
igual que una gàrgola vessa 
després d’una pluja abundant.

Al costat dret, la inscripció 
cisellada a la pedra "en re-
troBar la meVa lliBertar troBo 
la meVa cançó", amb clara ti-
pografia noucentista, posa en 
relleu una sentència malaura-
dament encara ara molt actu-
al, on governs opressors abu-
sen del seu poder i minven la 
llibertat del poble que els ha 
escollit, permetent-se empre-
sonar la gent només per les 
pròpies idees, contràries a la 
seva ideologia.

Un banc en semicercle i 
respatllers de pedra volten la 
font com els escons on s’ex-
plicaven antigament els con-
tes de la vora del foc, mentre 
l’olla penjada dels clemàstecs 
feia xup-xup damunt el caliu 
de les brases sempre ence-
ses. Un banc rodó on no hi 
ha seients de privilegi ni favo-
ritismes envers ningú que hi 
vulgui seure tranquil·lament a 
prendre la fresca. Una rengle-
ra de boixos vells, segurament 
amb els mateixos anys que el 
parc, envolten tot aquest es-
pai per donar-li intimitat, però 
escarits i amb un color verd 
apagat i polsós, li donen una 
imatge una mica deslluïda i 
d’abandó.

Assegut de cara a la font, 
sota l’atenta mirada de la glo-
rieta que fa de guaita, hi llegei-
xo l’únic proverbi visible des 
d’aquest punt, dels molts que 
hi ha repartits pel parc, "sen-
se haVer sofert no es fan coses 
grans", i ara... no tinc gaires 
ganes de fer coses. Hi estic 
molt bé aquí, ben repapat a 
l’ombra i sense patir gens ni 
mica.

Xevi Pona

Publicat un llibre amb 35 itineraris per 
conèixer el romànic de l'Espai Natural

Consorci Guilleries-Savassona

L’editorial Omnia Books acaba de publicar la guia “Romànic i 
Guilleries-Savassona: Itineraris per conèixer el romànic de Gui-
lleries-Savassona”, d’Oscar Farrerons. Inclou nou itineraris així 
com un vocabulari bàsic del romànic. Les rutes porten per 35 
exemples del romànic d’aquesta terra dura i difícil. Són esglésies 
i castells que es reparteixen entre onze municipis: Santa Coloma 
de Farners, Sant Sadurní d'Osormort, Sant Hilari Sacalm, Osor, 
Arbúcies, Vilanova de Sau, Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes, 
Folgueroles, Tavèrnoles i les Masies de Roda.

El monestir de Sant Pere de Casserres, el de Sant Salvi, Sant 
Llorenç del Munt (Sant Julià de Vilatorta), el castell de Farners o 
Sant Romà de Sau són alguns dels monuments romànics que 
descriu i localitza la guia.

Guilleries i Savassona són dos espais de gran valor natural, 
històric i cultural, que estan fortament lligats pel vincle comú del 
riu Ter i els embassaments de Sau i de Susqueda. Les Guilleries, 
situades al costat oriental, es caracteritzen per la frondositat dels 
boscos juntament amb la gran presència d'aigua. 

Savassona, situada al costat occidental, tot i que manté la 
presència de boscos és un paisatge més agrícola. Guilleries-Sa-
vassona està força relacionat amb altres espais naturals: al nord 
Collsacabra; a l’est la Selva meridional; al sud el Montseny; i a 
ponent la Plana de Vic.

És un àmbit que es fa difícil de delimitar, repartit entre dues co-
marques, la Selva a llevant i Osona a ponent. Exemple d’aquesta 
difícil delimitació és l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, 
nom oficial de l’espai protegit per la Diputació de Barcelona, que 
custodia 8.376 ha. repartides per cinc municipis.
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Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, 21
Tel. 93 888 77 77

Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs: 638 48 4410 whatsapp

 elrebostjosep@gmail.com

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, 22
Sant Julià de Vilatorta

Telèfon 93 812 23 19
l’Instagram: eljepi_sjv
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sEl passeig de Mossèn Cinto Verdaguer

El passeig de Mossèn Cinto Ver-
daguer connecta la carretera prin-
cipal (BV-5201) amb l'avinguda de 
Sant Llorenç. Enllaça el centre del 
municipi amb el bosc i les Roques 
de l'Albereda, a través de les esca-
les del capdamunt de tot. Però no 
sempre ha estat així. Es tracta d'un 
passeig que ha anat creixent. En un 
primer moment, només hi havia dos 
trams de carrer. La via acabava on 
hi ha al parc infantil i abans d'arri-
bar al bosc només es veien camps. 
Amb la urbanització del sector de 
l'Albereda, es va allargar.

El 2002, coincidint amb l’Any 
Verdaguer es va erigir un monu-
ment d'homenatge per commemo-
rar el centenari de la mort del poeta 
de Folgueroles. Es tracta d'un gran 
monòlit de pedra enmig d’un suport 
d’acer corten en forma de V que si-
mula la inicial manuscrita del seu 
cognom. Aquesta escultura que 
va ser dissenyada per Pere Morral 
i treballada pel picapedrer Quim 
Menció hi ha esculpida la inscrip-
ció: "Vilatorta a Verdaguer. Lo cor 
de l'home és una mar, tot l'univers 
no l'ompliria. Cant de Gentil. Cani-
gó. XI-IX-MMII".

Verdaguer i les sessions
literàries a Sant Julià

Les relacions entre vilatortins i 
folguerolencs no sempre han estat 
reeixides. I conten les males llen-
gües que Verdaguer també havia 
tingut alguna topada amb gent de 
Sant Julià. Tot i això, hi tenia un 
vincle important. Mossèn Cinto era 
amic personal de Francesc Mat-
heu, escriptor, poeta i editor que va 
publicar-li algunes obres.

I Matheu va construir-se una tor-
re a Sant Julià per sojornar-hi tem-
porades. Es tracta de la Torre Xica, 
actualment villa Emília, ubicada a 
l'avinguda de Puig i Cunyer. Aquí 
Matheu hi organitzava sessions li-
teràries, en les quals va assistir-hi 
Verdaguer, també el canonge Colle-
ll i Marià Aguiló, entre altres.

Carles Fiter

una via, tres monuments

Al passeig de Mossèn 
Cinto Verdaguer hi ha tres 
monuments per a tres ho-
mes històrics situats a les 
tres parts de zona verda. A 
la primera, hi trobem la font 
dedicada al doctor San-
martí, un espai que s'ha 
convertit un punt de tro-
bada, tant pels certàmens 
d'ocellaires com pel jovent. 
Precisament, molts dels jo-
ves anomenen aquest tram 
"pijo" per la proximitat de 
les cases senyorials dels 
estiuejants de Barcelona.

Al segon tram, hi ha el re-
llotge de sol esfèric dedicat 
al pare Manuel Cazador. 
De fet, també hi ha un car-
rer dedicat a Cazador que 
creua el passeig Verdaguer 
i està a tocar del monu-
ment. I finalment, al tercer 
tram hi la V dedicada a Ver-
daguer. Però aquest no és 
l'únic homenatge al poeta 
que hi ha al municipi. Si us 
fixeu atentament en els es-
grafiats del Casal Núria, ara 
restaurats i més aprecia-
bles que mai, s'hi pot veure 
un bust del poeta.
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Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18

fmolas@osonanet.com

A la nostra oficina trobarà l’assessorament que 
busca, amb experiència 

i professionalitat demostrables.

Carrer Compositor Ramon Victori, 10
Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15
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L'església parroquial de Santa 
Maria de Vilalleons és una joia 
de l'art romànic i l'estoig que 
va guardar durant molts se-
gles la imatge de Santa Maria, 
origen del culte de Puig-l'agu-
lla.

L'església de Vilalleons és 
una de les més senceres i 
evocadores dintre del notable 
camp del romànic osonenc. 
És un edifici de l'anomenat 
romànic llombard o primer 
romànic, bé que d'una èpo-
ca ja molt evolucionada o de 
plenitud de l'estil, per això hi 
podem admirar totes les ca-
racterístiques que el definei-
xen. Externament, l'edifici es 
mostra alterat de volums per 
l'afegitó de la torre campanar 
de la part de ponent, el comu-
nidor sobre l'absis i l'inici de 
la volta, unes antiestètiques 
golfes i dues capelles laterals 
fent creuer, però tot això no li 
ha llevat la bellesa d'execució 
de l'absis i arcuacions cegues, 
visibles al mur nord, ni, sobre-
tot, les proporcions internes, 
que es conserven ben pures 

L'església actual de Vilalleons
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sSisè capítol dedicat a Vilalleons en motiu dels 75 anys de la seva fusió amb Sant Julià de Vilatorta, el 1946. 
Capítols publicats anteriorment en aquesta secció de Cròniques de Vilalleons: Evocació històrica; La vila d'en 
Lleó; El terme parroquial de Vilalleons; L'església de Santa Maria; i L'incendi de l'església de Vilalleons del 1654.

i netes. A més d'això l'esglé-
sia guarda un conjunt de cinc 
notables retaules barrocs que 
són un autèntic tresor, (vegeu 
s. mercader, revista Vilatorta, 
núm. 91, edició Nadal 2021, 
pàgines. 56-59; i núm. 92, 
edició Pasqua 2022, pàgines. 
53-55). 

Des del punt de vista ar-
quitectònic té un cert paren-
tiu amb les esglésies de Sant 
Martí del Brull, Sant Esteve 
de Tavèrnoles o Sant Sadurní 
d'Osormort, però interiorment 
les supera totes perquè es 
manté més sencera i ornada. 

No sabem pas la data exac-
ta de la seva construcció, 
però, per les seves caracte-
rístiques, es devia fer avançat 
el segle XI, molt probablement 
entre el 1080 i el 1090.

Hi ha una acta de consagra-
ció del 28 d'abril de 1083, que 
diu que aquesta església va 
ser consagrada per un bisbe 
Berenguer, que devia ser Be-
renguer Sunifred de Lluçà, que 
fou bisbe de Vic entre 1078 i 
1099, però el document, que 

vàrem estudiar ja l'any 1955, 
és tan clarament falsificat i ple 
d'anomalies, que ens resistim 
a dona-li cap crèdit. Tal ve-
gada pugui tenir un fons de 
veritat, però ni la redacció ni 
el contingut no són del segle 
XI i si, en canvi, del XV o XVI. 
Un mateix document amb les 
mateixes incorreccions es va 
voler falsejar i presentar com 
a acta de consagració de Sant 
Sadurní d'Osormort (vegeu a. 
PladeVall, Ausa, XIV 1955, pa-
gines. 153-160, i r. ordeig, 
Inventari de les actes de con-
sagració, R. C. T. IX-1-1984, 
núm. 234, pàgines. 162).

L'edifici, per tant, més que 
no pas la documentació, ens 
diu que va ser edificat per un 
mestre o uns mestres que co-
neixien molt bé la tècnica de 
la pedra i tenien el bon gust de 
combinar la pedra vermella o 
d'esmolar amb la normal, molt 
avançat el segle XI i amb una 
tipologia semblant a la d'altres 
esglésies de la comarca.

Antoni Pladevall Font
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Ca la Manyana
HOSTAL

Av. Verge de Montserrat, 42
Telèfon 93 812 24 94

Sant Julià de Vilatorta

Quarta

generació

de carnissers

xarcuters 
i ramaders

EstEm al carrEr dEl rEctor roca, núm. 9
(al costat dE l'Església)

sant Julià dE Vilatorta

Per encàrrecs:

•	Porc Duroc 
•	Vedella Angus (sempre femella)
•	Xai, cabrit
•	Aviram de tots tipus
•	Arrebossats variats

ELABORACIÓ PRÒPIA

•	àmplia selecció d'hamburgueses
•	àmplia selecció de croquetes
•	embotits cuits i curats
•	Formatges
•	Plats precuinats

LA quALitAt i eL serVei
ens DistingeiX

t'ho Portem A cAsA
consuLtA eLs horAris

93 812 20 92 - 649 905 230

649 905 230

jordigallart@casagallart.net

Nova direcció
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Des de l’Espai Activa’t de Sant 
Julià de Vilatorta, volem com-
partir amb vosaltres algunes 
de les activitats que hem rea-
litzat al llarg d’aquests últims 
mesos.

Diàriament, organitzem ac-
tivitats lúdiques, d’estimula-
ció cognitiva, de jardineria, 
de psicomotricitat, sessions 
d’interacció amb l’entorn, ta-
llers de premsa, manualitats i 
celebracions, entre d’altres. A 
més, des de fa temps, tenim la 
gran sort de comptar amb un 
voluntari que visita als usuaris 
del centre cada quinze dies: 
en Cinto Espejo. A través de 
la seva música i els seus par-
ticulars acudits, el voluntari de 
Roda de Ter ens trasllada als 
balls de festes majors, a algu-
nes de les celebracions que 
hem viscut i ens fa recordar 
moments de la nostra joventut.

Durant el mes de març, vam 
treballar el tema de la guerres 
i els sentiments que aques-
tes ens provoquen. Molts dels 
usuaris han viscut aquesta 
època i som conscients de 
com n'és de dura la situació. 
Per això, durant uns dies vam 
elaborar cartells i els vam pen-
jar a les finestres del centre 
per enviar missatges positius 
i d’esperança a persones que 
malauradament n’estan patint 
o n’han patit alguna.

També vam participar en ta-
llers per donar la benvinguda 
a la Primavera i, durant el mes 
d’abril, vam organitzar diverses 
activitats per celebrar la Dia-
da de Sant Jordi. En concret, 
vam confeccionar roses a tra-
vés d’una tècnica d’estampa-
ció molt original, que després 
vam compartir amb familiars i 
amics del centre. Us ho podeu 
imaginar? Els motlles eren frui-
tes i verdures! Va ser una acti-
vitat d’allò més divertida! 

No parem. Grans però ben actius!
Espai Activa't

Així mateix, per tancar la 
celebració de Sant Jordi, els 
nens i les nenes de 5è de l’Es-
cola Bellpuig ens van fer una 
visita i vam compartir una es-
tona molt agradable intercan-
viant poesies i roses i escoltant 
els poemes que ells mateixos 
havien escrit.

El mes de maig va ser molt 
intens. Vam encetar-lo amb la 
visita dels infants de l’Escola 
Bellpuig amb els quals vam 
compartir esqueixos i planter 
dels nostres horts. Una acti-
vitat que tindrà continuïtat, ja 
que cal veure com creixen els 
esqueixos i flors que ens van 
regalar. De ben segur que do-
naran molta vida al nostre jardí!

Del 16 al 20 de maig vam 
celebrar la Setmana de la Gent 
Gran amb diverses activitats: 
visita de la Beatriu Blasi i dos 
gossos de la protectora d’ani-
mals d’Osona, sessió de pin-
tura amb l’artista Josep Trilla i 
una xerrada sobre alimentació 
saludable a càrrec de l’infer-
mer del CAP de Sant Julià, en 
Cèsar Llano. 

Durant la visita de la Beatriu, 
els usuaris van poder conèixer 
els inicis de la protectora, un 

projecte que des de fa més de 
30 anys dona acollida a gossos 
i a gats de la comarca. Poste-
riorment, ens va venir a visitar 
en Josep Trilla, pintor de Sant 
Julià de Vilatorta. En Josep ens 
va explicar la seva trajectòria 
professional, ens va mostrar 
alguns dels seus quadres i ens 
va oferir un taller d’aquarel·la 
molt complet. Tot plegat, va fer 
que a molts se’ls hi despertés 
la curiositat del món de la pin-
tura. 

Aquest mes de juny vam 
elaborar farcellets d’espígol i 
romaní que cremàrem durant 
la revetlla de Sant Joan tot 
demanant un desig. Més en-
davant, tindrem la visita dels 
alumnes de l’escola Bressol 
Patuleia, amb qui compartirem 
jocs d’aigua per refrescar-nos 
i divertir-nos una estona ple-
gats. Amb els infants de l’es-
cola Bellpuig iniciarem un nou 
projecte que consistirà en 
compartir jocs antics i un joc 
que ells crearan pensat per a 
nosaltres.

Ja ho veieu, un no parar! 
Grans, però ben actius, i això 
és el que ens manté viva la il-
lusió!
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Horari d'estiu
El Punt jove romandrà tancat durant els mesos d’estiu, seguint l’horari 
escolar. Per a qualsevol consulta, gestió o aclarir algun dubte podreu 
trobar la tècnica de joventut a les oficines de l’Ajuntament de dilluns

a divendres, de les 10 del matí a les 2 del migdia.

es
pa

i j
ov

en
t

El dijous 16 de juny passat, el 
Consell d’Infants va donar per 
acabada la seva tasca del curs 
2021-2022. Durant el curs s’ha 
treballat el projecte per instal-
lar cabanes de fusta al parc de 
les Set Fonts, per tal de dis-
posar d’una àrea de joc pen-
sada per les edats més grans 
que els alumnes de l’escola de 
primària. La cloenda va tenir 
lloc al mateix parc de les Set 
Fonts, on es van fer alguns 
jocs d’aigua i un berenar.

Finalment, consellers i con-
selleres, famílies, mestres, la 
regidora Gemma Rica i l’alcal-
de Joan Carles Rodríguez es 
van asseure al voltant d’una 
taula on els representants mu-
nicipals van exposar que les 

Trobada d'EVAL
El final del curs d’Esport amb 
Valors (EVAL) l’hem acomiadat 
d’una manera molt divertida. 

El dijous 30 de juny passat, 
els nens i les nenes partici-
pants van assistir a la Trobada 
d’Esport amb Valors d’Oso-
na que feia més de dos anys 
que no es feia. Aquesta quarta 
edició de la trobada es va fer 
a l’Esquirol i ens vam poder 
reunir infants, joves i tècnics 
participants del projecte per 
gaudir, juntament amb infants 
i joves d’altres municipis de 
la comarca, d’unes jornades 
d’esports i d’activitats tot se-
guint l’estructura dels tres 
temps amb tornejos de futbol, 
pitxi i mataconills.

La jornada va començar 
amb una cursa d’orientació 

El Consell d'Infants tanca el curs 2021-2022

cabanes es tirarien endavant 
tot seguint les normatives de 
seguretat adients i els infants 

van compartir el que havien 
après del seu pas pel Consell 
d’Infants. 

que ens va permetre interrela-
cionar-nos i conèixer l’entorn, 
abans de començar els torne-
jos els quals es complementa-
ven amb altres activitats com 
el taller de samarretes, jocs 
d’aigua, activitats dirigides i 
malabars, entre d’altres. 

La jornada va finalitzar amb 
l’activitat del Ranxo i el lliura-
ment de records commemora-
tius.

Tot plegat va esdevenir una 
bona jornada amb molta acti-
vitat i molts valors! Nosaltres 
juguem amb valors, i tu?
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El Casal d'estiu
Amb l’arribada de l’estiu, torna 
el nostre estimat Casal d’Estiu 
Municipal aquest any estarà 
obert del 27 de juny al 29 de 
juliol i del 29 d’agost al 2 de 
setembre. Com cada any el 
Casal fixa una temàtica des 
del qual s’ideen les manuali-
tats, activitats i dinàmiques. 
Aquest any s’està treballant el 
circ!. Així doncs, cada setma-
na es treballa una disciplina de 
circ: malabars, teles, equilibri, 
etc. amb l’objectiu de fer una 
gran sessió de circ al casal 
amb la col·laboració del jovent 
del Camp Tortí que ens han 

El Camp Tortí
Un any més, el Camp Tortí ha 
arribat al màxim nombre d’ins-
crits (72) que han participat 
activament en treballs i serveis 
comunitaris i en activitats con-
juntes amb altres grups gene-
racionals del poble. Del 4 al 15 
de juliol s’han realitzat tasques 
genèriques com ara pintar 
la zona d’aparcaments de la 
Font d’en Titus i del Passeig 
de Mossèn Cinto Verdaguer, 
la neteja de la font del Car-
gol, la instal·lació d’una font 
a l’Skatepark i la reparació de 
tanques de la llar d’infants Pa-
tuleia; entre d’altres. 

Com que la situació pan-
dèmica ho ha permès s’han 
tornat a reprendre activitats 
amb altres grups del poble. 
Per aquest motiu els joves 
van preparar unes jornades 
de circ molt divertides per als 
infants del Casal d’Estiu Mu-
nicipal. També han gaudit de 
la companyia de les persones 
usuàries del Casal d’Avis Font 
Noguera i tots junts han fet ac-
tivitats de billar, jocs de taula i 
caminades.

Com és de costum, també 
hem pintat un mural en una pa-
ret de l’escola Bellpuig il·lus-

trat per l’artista Marta Bellvehí 
a partir de les idees dels joves. 
El mural ha seguit la temàtica 
d’igualtat. Tampoc han faltat 
les famoses activitats lúdiques 
com l’acampada i la sortida al 
Waterworld! Com a activitat 

estrella, aquest any hem anat 
a fer el circuit d’Humor Ama-
rillo a Sant Pere Pescador i 
hem passat la tarda a la platja. 
Els deus dies han estat tot un 
èxit i tant joves com l’equip de 
monitores n'han gaudit molt! 

muntat un matí de tastets de 
circ. 

Ara que ens podem barre-

jar tots plegats prepareu-vos 
perquè els infants del Casal en 
farem una de ben grossa!
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Aquest darrers mesos hem iniciat dos projec-
tes a Jali: la construcció de dues aules i la re-
modelació de la biblioteca de l’escola pública 
i la neteja del poble. Pel que fa a les aules i la 
nova biblioteca (a la foto l’actual biblioteca a 
l’espai multifuncional) era una demanda de fa 
molt de temps de l’escola que, finalment, po-
drem atendre. La biblioteca serà un espai ideal 
per realitzar classes de reforç i extraescolars 
amb els nens i les nenes de Jali.

Pel que fa a la neteja del poble, fa temps que 
comprovem que els carrers i l’espai públic està 
molt brut, ple de plàstics i tot tipus de deixalles. 
El poble ha proposat fer una jornada mensual 
de recollida de deixalles en què Abaraka Bake 
hi participarà donant suport logístic i abastint 
de menjar als participants.

Finalment, volem mostrar la nostra preo-
cupació per les conseqüències de la guerra 
a Ucraïna. No només pel poble ucraïnès sinó 
també per les conseqüències globals que 
comporta. Per exemple, Gàmbia importa gaire-
bé un 60% del seu blat de Rússia i Ucraïna. És 
molt preocupant que en ple segle XXI el món 
visqui situacions en què prevalguin més inte-
ressos particulars i econòmics que no pas el 
benestar i la salut de la població mundial.

Tota la informació de l’associació es pot tro-
bar al blog: 
abarakabake.blogspot.com.es
abarakabake@gmail.com

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta–Jali

Abaraka Bake
La nova biblioteca, la neteja
del poble i l’impacte
de la guerra a Gàmbia

Dins dels actes de la Festa Major, el diumenge 
24 de juliol, hi haurà una trobada de gegants 
amb les colles d’Aiguafreda, Manlleu i Taradell, 
a més de la nostra Elisenda, en Pàmfil i els cap-
grossos Ansat, Fogona, Baró de Meda, Tupina-
fina i la presentació del nou gegantó que hem 
incorporat a la nostra colla. Una figura perquè 
la puguin dur els més petits i que la canalla de 
les escoles li han triat el nom. 

Els actes començaran a la plaça de Cata-
lunya a 2/4 d’11 del matí amb la presentació 
del gegantó. A les 11 s’iniciarà el cercavila pels 
carrers més cèntric del municipi, per arribar a 
2/4 d’1 del migdia a la mateixa plaça per fer la 
ballada de gegants com a lluït final de la jornada 
gegantera.

Colla Gegantera
en

tit
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Per la Festa Major, trobada
de gegants i presentació
del nou gegantó
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De mica en mica recuperem l'activitat
Amb prudència, aquest any vàrem començar la temporada a mig 
gas per les possibles onades de covid. L’any 2023 si tot va be, 
serà l’any de la recuperació de tota l’activitat sardanista, amb al-
guns canvis i novetats que anunciarem oportunament. Pel que 
resta d’any tenim prevista la següent programació:

Sardanes per les Festes Majors
de Sant Julià i Vilalleons

A l’inici de la Festa Major recuperem l’audició de la plaça de 
Catalunya amb la cobla La Flama de Farners. Serà el dissabte 16 
de juliol a les 10 de la nit. 

El cap de setmana següent, concretament el diumenge dia 24, 
tindrem l’audició de sardanes a les Set Fonts, a les 5 de la tarda, 
abans del Concert, amb la Cobla Cani-GO.

I el dilluns 15 d’agost a Vilalleons amb la Cobla Jovenívola 
d’Agramunt, a l’ombra dels castanyers de la plaça a les 5 de la 
tarda. I tant bon punt s’acabi l’audició hi haurà la popular cantada 
d’havaneres.

Audició de Tots Sants
El dia 6 de novembre audició de Tot Sants amb la cobla Lluïsos. 

A les 5 de la tarda, al pavelló.

Concert de nadal
Per acabar la temporada 2022 ho farem amb el tradicional Con-

cert de Nadal el dia 18 de desembre, al Saló Catalunya. amb la 
Cobla La Flama de Farners.

Per iniciativa de l’Associació 
l’Aplec Comarcal de la Sarda-
na, s’ha editat un disc doble 
amb les 30 sardandes estre-
nades en els 15 Aplecs comar-
cals que s’han fet del 2007 al 
2022. Sant Julià hi té un paper 
destacat ja que el cd inclou les 
7 sardanes estrenades al nos-
tre municipi, tres en el 3r Aplec 
Comarcal, el 2009 i quatre en el 
14è, celebrat l’any passat. Els 
títols són: Sardanistes d’Oso-
na, de Dolors Viladrich; Osona 
salta i balla, de Miquel Tudela; 
La Font Noguera, de Joan Lá-
zaro; La sardana dels Tupinots, 
de Francesc X. Cassanyes; Vi-
latorta t’escau, de Sigfrid Gal-
bany; Joventut Vilatortina, de 
Xavier Forcada; i Amb la sarda-
na al cor, de Carles Santiago, 
dedicada a Dante Miravet.

Malmès el monument a la Sardana
Els dies 2 i 3 de juliol, dates en les que s’ha celebrat el 15è Aplec 
Comarcal a Els Hostalets de Balenyà, ha fet justament l'any que 
vam inaugurar l’Estela de la Sardana a la plaça de Catalunya de 
Sant Julià que ja ha sofert un acte vandàlic. Alguna persona amb 
mala fe va arrencar un tros de la rèplica del Castell que forma part 
del monument, segurament per no fer-ne res, simplement per la 
“gracieta” de fer mal i prou. Una llàstima!

La Santa Espina
Des del 2017, amb l’empreso-
nament i exili dels nostres polí-
tics, la Confederació Sardanis-
ta de Catalunya va recomanar 
a les cobles i entitats que al 
final de cada acte sardanista 
s’interpretés la Santa Espina, 
sardana que s’ha convertit en 
himne de reivindicació i de ca-
talanitat. A partir d’ara la Con-
federació deixa a lliure elecció 
de les entitats i cobles la seva 
interpretació, en funció del ti-
pus d’activitat que es realitzi.

Editat un CD amb 
les sardanes dels 
Aplecs Comarcals
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fem comerç, fem poble!

Els nostres esportistes

Ferran Jutglà
Futbolista professional

"Sempre he notat molt
l’escalfor del meu poble"

es
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rt
s un vilatortí a l’elit del futbol 

mundial. Somniaves arribar 
fins aquí?

El meu somni era arribar a 
jugar a primera divisió i ho 
vaig poder aconseguir amb 
tot un Barça. Em sento molt 
afortunat. Després d’aquesta 
gran etapa, curta però molt 
intensa i enriquidora, haver 
firmat un bon contracte amb 
el Club Bruges fa que el meu 
somni sigui ja del tot una 
realitat. 

Els teus inicis van ser al CF 
Sant Julià. Què en recordes 
i què ha representat per 
tu el club on vas néixer 
futbolísticament?

Allà va ser l’inici de tot. Era 
molt petit i és curiós perquè el 
que més recordo és el camp 
de sorra i com anava sempre 
per terra. Llavors ja era molt 
competitiu i això generava 
alguna tensió, però sempre 
des del màxim respecte i 
estima cap als companys i 
entrenadors. Guardo molt 
bons records i tinc molt afecte 
per a tots.

Qui va ser el teu primer 
entrenador i que vas 
aprendre d’ell i de la resta 
de tècnics als diferents 
equips del CF Sant Julià?

L’Albert Morató i en Jordi 
Saborit, si no recordo 
malament. Jo era molt 
petit i llavors apreníem els 
fonaments més bàsics del 
futbol per anar millorant 
dia a dia. Un aprenentatge 
constant. 

I dels teus companys 
d’equip durant l’època al 
CF Sant Julià què ens pots 
dir? Com et veien com a 
jugador? 

La majoria són amics i ens 
tenim una gran estima per ser 

Ferran Jutglà i Blanch, conegut per tots nosaltres com a 
Ferranet, ha contribuït a que el nostre poble tingui un gran 
ressò en els darrers temps, fins i tot a nivell internacional. El 
futbol mou masses i la seva figura ha ajudat a què Sant Julià de 
Vilatorta sigui encara més conegut arreu. Tot i la seva joventut 
i encara amb un futur brillant en el món del futbol, ja ha tocat 
el cel arribant a jugar amb el primer equip del FC Barcelona de 
la mà de Xavi, però res s’entendria sense els seus orígens; el 
CF Sant Julià. Ara, continua la seva trajectòria a Bèlgica amb el 
Bruges, on estem segurs que continuarà triomfant.

FC Barcelona
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fem comerç, fem poble!

del mateix poble i per haver 
viscut grans moments junts. 
Suposo que em veien com un 
marrec que s’enfadava molt 
(rialles). Tots apreníem de tots.

El juny passat el club et 
va fer un petit homenatge 
lliurant-te una samarreta. 

La veritat és que va estar molt 
bé. Li tinc una gran estima al 
club i a la gent que el dirigeix 
i els agraeixo tot perquè una 
part del meu èxit d’ara també 
és gràcies a ells.

Per cert, tens antecedents 
familiars que també han 
estat jugadors del Sant 
Julià. El teu besavi Joan “en 
Gàbies” i el teu avi Josep 
blanch, que va ser porter 
a finals dels anys 60 quan 
l’equip va pujar de Tercera 
a Segona Regional. Què ens 
saps i quina influència van 
tenir per tu?

Correcte, el meu besavi i 
avi també van jugar amb el 
Sant Julià. Sé que van ser 
molt estimats per tothom i 
van deixar molt bon record 
al club i al poble. La família 
també em va explicar que 
l’avi va contribuir a fer pujar 
l’equip de Tercera a Segona. 
Una fita històrica. Em sembla 
que això de “Gàbies” era 
un sobrenom perquè el meu 
besavi sempre anava amb 
gàbies d’ocells. Sempre m’ha 
fet una il·lusió especial que 
els meus avantpassats hagin 
format part de la història del 
Sant Julià i que jo hagi seguit 
el seu camí.

Després vas anar al Vic 
Riuprimer fins que et va 
fitxar l’Espanyol el 2012. 
Què va suposar aquest pas i 
les corresponents cessions 
al Sant Andreu i València? 
Com va ser aquesta 
etapa i com vas créixer 
futbolísticament?

El què més recordo d’aquella 
època al Vic Riuprimer és 
que jo tenia un caràcter 
fort. Llavors va haver-hi un 
entrenador que és qui em 
va fitxar per l’Espanyol, 
David Fernández, que em 
va dir que jo tenia unes 
condicions espectaculars 
però que fins que no millorés 
una mica el meu caràcter 
no em podia fitxar. Quan el 
vaig millorar vaig poder fer 
el salt a l’Espanyol, que té 
molt bon planter, i en part en 
dono gràcies a entrenadors i 
companys del Vic Riuprimer, 
com el Litus i l’Eric Palomo 
entre d’altres, ja que em van 
ajudar molt. 

Al Sant Andreu vaig 
anar cedit. Allà vaig tenir 
tres entrenadors que ara 
estan al Barça i que van 
confiar en mi per aconseguir 
grans coses en el futbol i 
arribar a on volgués. Vam 
confiar mútuament i a mitja 
temporada, com que tot 
estava sortint molt bé, vaig 
anar al València, també 
cedit. Allà va ser la primera 

experiència fora de casa i 
no va sortir futbolísticament 
com volia, però va ser el punt 
d’inflexió que necessitava per 
madurar.

Finalment, tornes a 
l’Espanyol i puges al seu 
filial la temporada 2019-
2020 on et converteixes en 
capità. 
Tothom sap que amb 
l’Espanyol he tingut una 
relació especial per la gent 
que ha confiat en mi i perquè 
m’agrada la seva filosofia de 
treball amb el planter. Ser 
capità va ser un honor i una 
responsabilitat.

Després arriba tot un barça 
per anar al barça b on 
jugues 32 partits i, com 
qui no vol la cosa, acabes 
com a Pitxitxi de la Primera 
RFEF amb 19 gols. Què va 
suposar que el barça et 
vingués a buscar i quina 
experiència n’has extret?

Al principi no m’ho creia 
ja que va ser una mica 

Ferran Jutglà amb 6 anys, jugant amb l'equip Benjamí del Sant Julià. A la dreta 
amb la samarreta personalitzada que el Club li va lliurar el dia 11 de juny passat.
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que ho vaig fer prou bé però 
després em van descartar 
i això podia fer que hi 
haguessin dubtes en el meu 
fitxatge pel Barça. En aquest 
sentit els meus representants 
sempre m’han ajudat i han 
buscat el millor per mi i ells 
van tenir clar d’aprofitar 
aquesta oportunitat. Jo estava 
preparat per tot. He viscut 
experiències i situacions 
adverses i això ha fet que 
jo en el Barça estigués prou 
madur per aprofitar el meu 
moment quan arribés.

I arriba el moment en el 
què estàs en el lloc i en el 
moment adequat perquè 
Xavi et reclami per al primer 
equip. Jugues un total de 
9 partits entre lliga, Copa 
del Rei i Supercopa, més 
l’amistós de la Maradona 
Cup a l’Aràbia Saudita on 
marques un golàs. Quin 
gran somni, no?

Quan ets petit somnies jugar 
al Barça. Quan et vas fent 
gran i ets més conscient 
de les coses continues 
somniant però, sent realista, 
ho veus més difícil. Però 
quan estàs allà, entre que 
ho he somniat de petit i he 
viscut situacions adverses 
que m’han fet créixer, has 
d’aprofitar l’oportunitat que 
se’t presenta. He estat en 
el moment indicat en el lloc 
oportú però també he estat 
preparat i segur de mi mateix 
per aprofitar-ho.

Debutes amb el barça 
contra l’Osasuna en lliga 
fora de casa el 12 de 
desembre. Què vas sentir al 
sortir al camp?

Vaig sentir una sensació 
d’alliberament. La veritat és 
que estava més nerviós aquell 
dia que no pas en el segon 
partit contra l’Elx al Camp 

Nou, en què vaig marcar. 
El debut era una situació 
diferent, ja que sortia al camp 
quan quedaven cinc minuts i 
anàvem 2 a 2.

Pocs dies després arriba 
el teu debut al Camp nou 
contra l’Elx i no se t’acut 
una altra cosa que marcar 
el teu primer gol oficial amb 
el primer equip. Com ho 
recordes? 

Sí, però com deia estava més 
nerviós el dia de l’Osasuna 
que el dia de l’Elx. Contra 
l’Elx al Camp Nou tenia clar 
que no havia de demostrar 
res perquè ningú esperava res 
de mi i tot el què vingués seria 
positiu. Així que vaig jugar 
amb molta tranquil·litat aquest 
partit, vaig marcar un gol i en 
vaig poder fer algun més. A 
més, els jugadors i l’staff són 
top i és molt fàcil jugar amb 
ells ja que t’ho posen tot molt 
fàcil.

la teva bona temporada 
amb el barça b i el teu gran 
rendiment en els partits 
amb el primer equip t’obren 
les portes per jugar a 
altres equips. I aquí arriba 

el Club bruges. una bona 
oportunitat per consolidar-
te al futbol d’elit d’un equip 
històric i amb un projecte 
molt interessant que juga la 
Champions. 

Jo tenia clar que encara estic 
en una etapa de creixement 
però ara necessito seguir 
jugant per consolidar-me. 
Necessitava anar a un club 
com el Club Bruges on 
tingués la oportunitat de jugar 
cada setmana competint al 
màxim nivell a primera divisió 
i a més, també està a la 
Champions. Em motiva molt 
exposar-me davant d’altres 
equips europeus i veure com 
reacciono. Estic segur que 
continuaré creixent i això no 
s’acabarà aquí.

Encara ets jove i amb una 
projecció espectacular 
i ja has viscut grans 
experiències. Que n’ha 
après tot plegat un noi de 
Sant Julià de Vilatorta?

Em diuen que sóc molt pesat 
però és que les coses que 
depenen de tu les has de 
fer amb el màxim esforç: 
amb compromís, cuidant-

Jutglà amb la samarreta del Bruges, el seu nou club.
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descansar i sacrificar certes 
coses de la vida. Has de 
controlar tot el què estigui a 
les teves mans per ser el més 
professional possible i no et 
puguis retreure res a tu mateix 
si no arribes allà on vols.

Quin paper ha jugat la 
família, els amics i el teu 
entorn vilatortí?

Sempre he notat molt 
l’escalfor del meu poble. Estic 
molt orgullós que sempre 
m’hagin donat suport i s’hagin 
involucrat tant en mi. Sobretot 
per part de la meva família i 
dels meus amics, que són el 
més important. Ells sempre 
han respectat les meves 
decisions i sempre m’han 
recolzat. És molt important 
tenir gent al teu voltant que 
et faci sentir estimat i que 
t’ajudi a seguir lluitant pel què 
vols. Només tinc paraules 
d’agraïment.

Sempre t’has mostrat molt 
orgullós de ser vilatortí, 
has fet conèixer el poble al 
món i t’has implicat molt en 
diferents projectes. 

I tant! Des de petit i fins 
als 18 o 19 anys sempre 
he col·laborat amb el Punt 
Jove Tortí, curses populars, 
caminades, torneig de 
bàsquet i altres activitats 
sobretot relacionades amb 
l’esport. Sempre que es 
necessitaven voluntaris allà 
estava jo amb el meu pitrall 
ajudant. Ajudar al poble em fa 
sentir bé. Estic molt orgullós 
de ser vilatortí.

Quin és el teu racó preferit 
del poble?

La boca del Llop. De petit 
sempre anava allà i hi tinc 
grans records. La zona 
esportiva també és un lloc 
molt important per mi.

Ja comptem que ens aniràs 
visitant quan el calendari 
ho permeti. També queda 
molt encara, però tornaràs 
al poble quan acabis la teva 
carrera professional? 

Sóc d’aquí, m’agrada molt 
Sant Julià i tinc clar que vull 
viure aquí. Ara bé, el futbol no 
saps mai on et portarà. Quan 
acabi la meva carrera tampoc 
sé si continuaré lligat en el 
món del futbol i mai se sap 
on estaràs. Però està clar que 
en un futur vull tornar al meu 
poble.

M’ha agradat molt fer-
te aquesta entrevista. Et 
vaig tractar prou bé quan 
pujaves amb el primer equip 
i coincidíem en el dia a dia a 
la Ciutat Esportiva? 

Molt malament (rialles). 
Des del primer sempre em 
vaig sentir molt recolzat i 
vaig poder comptar amb 
tu per qualsevol cosa que 
necessitava. T’ho agraeixo 
molt. 

Ferran, contínua així i deixa el 
pavelló de Sant Julià ben alt!

Entrevista realitzada per Francesc Orenes fill, vilatortí d’adopció i periodista 
de formació, i que des de fa anys és treballador del FC Barcelona, ara 
com a relacions Internes del primer equip de futbol i que ha coincidit amb 
Jutglà en el dia a dia al Barça durant la temporada 2021-22.

En Ferran i el seu avi Josep Blanch, porter del Sant Julià a finals dels anys 60

FC Barcelona
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BAR - RESTAURANT

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

Ens trobarEu a lEs piscinEs
tota la tEmporada d'Estiu,

dE dilluns a diumEngE dE 10,00H a 19,30H
i al paVEllÓ

Els diVEndrEs i dissabtEs
a partir dE lEs 19,30H

Carrer Indústria, 8 - Tel. 93 888 71 29
Mòbils 636 06 09 18 - 608 14 62 09

Sant Julià de Vilatorta
construccionserra@gmail.com

OBRA NOVA
REFORMES

Pressupostos sense compromís
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edició amb una seixantena de participants 
L’esdeveniment ha comptat amb les visites
de Laia Codina i Samuel Obeng, entre d’altres
L’Oriol Riera Experience, consolidat 
a Sant Julià de Vilatorta, ha tornat a 
oferir una experiència per apropar 
els nens i les nenes al món del fut-
bol professional. Del 27 de juny a l’1 
de juliol passat la zona esportiva va 
acollir sessions d’entrenaments, acti-
vitats lúdiques i visites especials que 
aportaren un tret diferencial a l’esde-
veniment esportiu. La sisena edició 
ha comptat amb la participació d’una 
seixantena de participants -el doble 
que l’any anterior, que es va celebrar 
en un format més reduït- i ha augmen-
tat en nombre de jugadores, avançant 
en l’objectiu de potenciació del futbol 
femení. 

L’equip tècnic, format per profes-
sionals altament qualificats, va trans-
metre els seus coneixements amb 
sessions tàctiques i entrenaments 
grupals i específics per posicions. El 
Bloc Experience, un dels punts forts 
de l’esdeveniment, va acollir visites 
diàries per mostrar als més petits les 
diverses professions que envolten el 
futbol d’elit. L’edició d’enguany ha 
comptat amb Laia Tudel, periodista 
esportiva; Xavier Estrada Fernández, 
àrbitre FIFA; Samuel Obeng, futbolista 
del Real Oviedo; Laia Codina, futbo-
lista del FC Barcelona i Danae Boro-
nat, periodista esportiva. D’altra ban-
da, en les activitats complementàries 
de futbol sala i futbol platja, enguany 
s’han inclòs dues tardes de piscina.

La setmana es va clausurar el di-
vendres a la tarda amb un acte de 
comiat i l’entrega de premis i regals. 
A més a més, els pares i mares van 
gaudir d’una masterclass amb Ma-
ría Cabrera, ex-jugadora i psicòlo-
ga especialitzada en alt rendiment i 
coaching. L’Oriol Riera Experience 
va comptar amb la col·laboració de 
Mizuno, Rinat, Powerade, Aquarius, 
Coca-Cola, Protein Gastronomy, El 9 
Nou, Imprenta 2, Corredoria Vilà, la 
Fundació Puig-Porret i l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta.
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Final d'una temporada irregular per als equips vilatortins

Els altres equips

L’equip de Quarta Catalana, integrat en el grup 4, ha acabat 11è 
amb 26 partits jugats, dels quals n’ha guanyat 7, n’ha empatat 3 i 
n’ha perdut 16, amb 54 gols a favor i 65 en contra. 

El Juvenil, que ha jugat a grup 21 de la Segona divisió, ha que-
dat 16è. Al ser un equip de primer any on tots els jugadors prove-
nien del Cadet, s’ha notat la diferència d’edat amb d’altres equips, 
ja que molts tenen jugadors de 19 anys i els de Sant Julià només 
en tenien 16. 

L’equip Infantil de Segona divisió (grup 30) ha quedat 5è amb 22 
partits jugats, la meitat de guanyats, 4 d’igualats i 7 derrotes. Ha 
marcat 45 gols i n’ha rebut 42. D’aquest equip cal dir que durant 
moltes jornades anava de tercer classificat.

L’equip Femení Infantil que s’estrenava aquest any ha jugat al 
grup 6 de la Segona divisió. Dels 26 partits jugats només n’han 
guanyat un i ha perdut la resta. És un equip novell que ha viscut la 
temporada com un primer contacte amb l’esport de competició i 
enfrontant-se amb equips consolidats del Vallès. L’experiència li ha 
servit d’aprenentatge i solidesa de cara la propera lliga.

L’Aleví del grup 17 de Tercera divisió ha estat el 4t classificat, 
amb 56 punts, 18 partits guanyats, 2 d’empatats i 8 de perduts. 
Amb 153 gols a favor i 84 en contra. 

Els dos benjamins han competit al Comarcal i han quedat a la 
part alta de la classificació Aquests dos equips han fet rotacions 
entre ells perquè tots els jugadors poguessin jugar.

Els equips de l’Escoleta han anat creixent. És un grup que no 
competeix però que continua els entrenaments durant dos dies a 
la setmana.

Els Aficionats han tingut una temporada molt complicada. Han 
quedat en el lloc núm. 12 de la classificació amb 4 victòries, 4 
empats i 18 derrotes. Una lliga per oblidar en registres golejadors, 
amb 47 gols a favor i 81 en contra. La situació que vivim ha afectat 
la bona estrella de l’equip ja que fa dos anys l’equip es va procla-
mar campió de la Lliga d’Aficionats. Els responsables i l’equip està 
treballant per ser més competitius i obtenir millors fruits la propera 
temporada.

El primer equip
torna a Tercera

No hi ha hagut sort. El Sant 
Julià de Segona Catalana ha 
acabat la lliga 2021-22 en 
quinzena posició amb no-
més 19 punts, la qual cosa 
comporta el descens directe 
de categoria. Dels 30 partits 
jugats només n’ha guanyat 
3, n’ha empatat 10 i n’ha 
perdut 17. Massa càstig per 
un bon equip que hi ha posat 
molta il·lusió i empenta i que 
no s’ha pogut reivindicar ja 
que la covid va estroncar 
el projecte iniciat la tempo-
rada passada de la qual va 
ser líder fins que es va ha-
ver de parar la competició i 
es va reprendre després de 
Setmana Santa amb un nou 
format. 

El fet que l’entrenador i 
alguns jugadors no conti-
nuessin aquesta temporada 
també ha condicionat la tra-
jectòria d’un equip que ha 
rebut 52 gols i només n’ha 
marcat 29. El desencert da-
vant la porteria rival amb la 
manca de gol han estat un 
llast massa pesat. 

El grup 6 de Segona Ca-
talana estava format per 
cinc equips d’Osona (Tore-
lló, Gurb, Taradell, OAR Vic i 
Sant Julià) i 11 del Maresme i 
del Vallès, equips d’un nivell 
més alt, on la majoria dels 
seus jugadors reben primes 
en funció dels resultats. 

Aquestes dues tempora-
des a Segona Catalana han 
deixat un regust agredolç al 
conjunt de Cesc Pla, l’entre-
nador que fa dos anys va fer 
pujar l’equip a aquesta ca-
tegoria. Si aleshores ho van 
aconseguir l’ascens, segur 
que ho tornaran a fer més 
endavant. 

L'equip Infantil, amb la segona equipació
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la nit de Campions 
guardona Joan Vila

El 20 de juny passat la Federació Catalana 
de Futbol va celebrar la Nit de Campions, la 
cerimònia de lliurament de trofeus als equips 
de la comarca que han guanyat les lligues de 
cada grup i categoria. En l’acte, que es va fer 
a Santa Eugènia de Berga, es va fer una men-
ció especial a Joan Vila que va rebre el guardó 
“al reconeixement a una vida i una trajectòria 
lligada al futbol i a Sant Julià de Vilatorta. 

Joan Vila Vilarrasa porta el futbol a les ve-
nes des que va néixer l’any 1961. Com a ju-
gador va passar per tots els equips de futbol 
base de Sant Julià, començant per l’equip 
aleví que en el seu dia va portar en Josep 
Molist “Joanic”. Com a sènior també va jugar 
amb l’Atlètic la Cabra i amb el Folgueroles. 
El seu últim partit va ser l’any 2001 jugant de 
porter amb el Sant Julià, al camp de l’OAR 
Vic, la temporada que en Joan feia 40 anys, 
en un partit d’aquella llunyana 3a Regional. 

La tasca de jugador la compaginava amb 
la d’entrenador dels equips de futbol base del 
Sant Julià. Actualment continua formant part 
de la Junta del Club, de la qual n’és membre 
des del 1991, ara fa 31 anys.

Torneig de futbol femení

El dissabte 11 de juny passat el Club va organit-
zar el primer Torneig de futbol femení de la cate-
goria infantil en el qual hi participaren 8 equips: 
l’OAR Vic, el Folgueroles, el Sant Feliu de Co-
dines, el Vic-Riuprimer, el Centelles, Palautorde-
ra, el Caldes de Montbui i el Sant Julià. El torneig 
va començar a les 9 del matí i es va jugar amb el 
sistema de quadrants amb dos grups de quatre 
equips cadascun. La jornada va finalitzar a les 6 
de la tarda, fent una parada de dues hores per di-
nar. L’equip guanyador del va ser el Vic-Riuprimer 
que es va enfrontar al Centelles en una final molt 
vibrant que va acabar amb una tanda de penals. 
El torneig va tenir dos espectadors d’excep-
ció, en Ferran Jutglà i Joel Arumí. Hi va haver 
tanta expectació per part de les jugadores que el 
torneig es va haver d’aturar perquè totes dema-
naven que els signessin la samarreta. El Club va 
obsequiar els dos futbolistes vilatortins, que ac-
tualment juguen al Bruges i a l’Atlètic de Madrid 
B, amb dues samarretes amb els colors del Sant 
Julià, personalitzades amb els seus noms. 

La resposta dels equips participants i la bona 
acceptació d’aquest Torneig fa que el Club tingui 
la intenció de donar-li continuïtat organitzant una 
nova edició per l’any que ve. 

les 24 Hores de futbol sala

El proper cap de setmana del 30 i 31 de juli-
ol es celebrarà la 38a edició de les 24 Hores 
de Futbol Sala, al pavelló municipal de Sant 
Julià de Vilatorta. A l’hora de redactar aques-
tes línies ja hi havia més de d’una dotzena 
d’equips que han mostrat el seu interès en 
participar-hi.

Club de Futbol Sant Julià
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de Bàsquet

Desprès de 2 anys d’aturada per 
la pandèmia, tornarem a reu-
nir-nos en el Torneig de Bàsquet 
de pretemporada més gran d’Eu-
ropa.
 Apunteu-vos les dates: 26, 27 i 
28 d’agost de 2022. Com sem-
pre el Torneig és obert a equips 
masculins i femenins, federats o 
aficionats, des de premini-bàs-
quet a veterans.

 Mantenim les 3 vessants del 
Torneig: bàsquet d’elit, bàsquet 
de base i acció social, amb reco-
llida solidària d’aliments, partits 
amb jugadors amb discapacitat 
física o psíquica, etc. i una sèrie 
d’activitats complementàries de 
bàsquet i de lleure: concursos 
de triples i esmaixades, karaoke, 
xocolatada popular, inflables de 
la Diputació...

 Inscripcions: del 15 de juny al 
31 de juliol a www.basquetsant-
julia.org

Per a informació esportiva/
competició:

Miquel Sans 690 03 95 98
info@basquetsantjulia.org
Ens retrobem aviat!

Joan Aragó, Cap de premsa
del Torneig de Bàsquet

Incorporacions a la Junta directiva 
i novetats del Club

Manel Rodríguez, Albert Carbonell, Kebba Drammeh, i Mireia 
Guiteras s’han incorporat a la junta directiva del Club que pre-
sideix Miquel Puig i que compta amb antics components com 
en Joan Vila, en Carles Molist. Aquesta temporada ha estat la 
primera d’en Martí Oller com a coordinador i en Marcel Puig i 
en Martí Olivé com encarregats de les xarxes socials.

Els nous membres de la junta es van estrenar el 19 de juny 
passat amb els preparatius de l’esmorzar de final de tempora-
da que es va fer sota l’ombra dels plàtans del passeig de Sant 
Roc, a tocar del camp de futbol i en el qual hi participaren tots 
els jugadors i els seus familiars. 

El Club ha convocat diverses reunions amb els pares per 
perfilar i explicar-los els projectes de la nova temporada, en 
la que es té intenció de tornar a tenir un equip Cadet masculí, 
un altre Aleví i una Escoleta de futbol femení, i el primer equip 
continuarà amb el mateix bolc de jugadors. 

S’espera poder començar la temporada amb la tanca que 
voreja el recinte del camp ja construïda.

El Campus del Sant Julià

Durant tot el mes de juliol s'està fent el Campus del Club de 
Futbol Sant Julià, una activitat dirigida a nois i a noies a partir 
de 4 anys que tenen ganes de conèixer a fons la pràctica del 
futbol. Ja fa una colla d'estius que el Club organitza aquesta 
activitat de formació futbolística amb una metodologia que 
treballa des d'aspectes bàsics fins a tècniques avançades 
segons l'experiència de cada participant, posant èmfasi en 
els valors de respecte, esportivitat i educació. Es treballa amb 
grups reduïts de fins a 10/12 persones, separats en 3 zones 
diferents. A més de futbol, els 40 participants realitzen altres 
propostes esportives, lúdiques i pedagògiques, com ara el 
pàdel, el bowling, el boting, jocs d'aigua, sortides, piscines, 
etc., d'acord amb l'horari i el calendari establert.
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Fa dos dies parlàvem de l’inici 
de la temporada i ja l’hem aca-
bada. Aquí teniu un petit recull 
per equips, de com ha anat:

Segona Catalana masculí. 
Hem passat de “somiar” en l’as-
cens a 1a Catalana a jugar-nos 
la permanència, lluitant fins al 
final i traient forces d’on ja no en 
quedaven tot i les lesions que 
ens han perseguit tota la tem-
porada. Amb aquest equip hem 
tornat a omplir les grades com 
feia temps que no veiem i hem 
viscut molts diumenges amb un 
bàsquet d’alçada. Van acabar 
en 6è lloc de la fase regular i 1r 
de la permanència, amb tots els 
partits guanyats.

Petita estadística: 76 punts/
partit de mitjana amb uns per-
centatges en tirs lliures de 63%, 
un xic baix si ho comparem amb 
el 94% en tirs de 2 i el 93% en 
triples. 

Sènior Territorial b masculí. 
El mateix que l’altre equip, les 
lesions han marcat el transcurs 
de la temporada. D’un total de 
14 jugadors hi ha hagut mo-
ments puntuals on han arribat a 
ser 6 i 7 jugadors, però malgrat 
tot han seguit endavant. Si bus-
queu entre les dues fotos tin-
dreu l’equip complet:

Petita estadística: 53 punts/
partit de mitjana amb uns per-
centatges en tirs lliures de 48%, 
un xic baix si ho comparem amb 
el 99% en tirs de 2 i el 100% en 
triples.

Mini mixt. No ens cansarem 
mai de veure’ls jugar, es tot un 
regal. Si voleu gaudir del bàs-
quet segon a segon us convi-
dem a acompanyar-los partit a 
partit. A la 1a fase en acabat 4t 
classificats amb 5 partits sus-
pesos i els altres 5 que han ju-
gat els han guanyat tots, i a la 
2a fase han pujat de nivell i han 
finalitzat en 4t lloc amb 6 partits 
guanyats i 4 perduts

Club Esportiu Vilatorta
Repàs de la temporada
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Un 2022 amb molta activitat

Els reis van portar canvis al club i els hem aprofitat per carre-
gar-nos d’energia i planificar un calendari ple d’activitats per to-
tes les nostres patinadores i patinadors.

Durant aquests sis mesos el nostre grup d’alta competició ha 
participat en quatre opens federatius de la Categoria Nivell 11, 
en quatre de la Categoría Nivell 5-7; i als respectius Campionats 
de Barcelona, en els quals hem obtingut molt bones posicions. A 
més, hem participat al Trofeu de Sabadell i hem fet primer Trofeu 
del Club. 

El grup de nivell 3 i 4, que correspon a la categoria benjamí 
i aleví, ha participat en les diferents competicions organitzades 
pel Consell Esportiu d’Osona i en el primer Trofeu del Club. 

 El grup de nivell 1 i 2, que correspon a la categoria preben-
jamí ha participat en les competicions organitzades pel Consell 
Esportiu d’Osona i en el primer Trofeu del Club. A més, les més 
petitones de club també han participat en el Festival Mercat del 
Ram de Vic i al Festival del Club. 

 Pel què fa a la modalitat de Xou, amb la categoria de Grups 
Xou Primària, hem participat al Trofeu Mercat del Ram, fent una 
merescuda 3a posició i en el Trofeu Ausetà. Amb la mateixa core-
ografia, també vam participar al Festival de Gurb i al Festival del 
Club. 

Volem destacar que aquest any hem fet els primers passos 
com a club organitzador d’Opens Federatius. Hem estat seu 
d’una de les competicions organitzades pel Consell Esportiu 
d’Osona, hem organitzat el nostre 1er Trofeu Individual i hem 
pogut celebrar, després de dos anys de no poder-ho fer, el 9è 
Festival del Club. 

Finalment, aprofitar per agrair infinitament als nostres patroci-
nadores per ajudar-nos a renovar l’equipació i també a l’Ajunta-
ment de Sant Julià de Vilatorta per facilitar-nos les coses entre 
tanta activitat!

També volem donar les gràcies a totes les famílies per confiar 
en aquest projecte i aprofitem per enviar molta sort a les nostres 
patinadores en els campionats d’aquest proper juliol. 

Que tingueu tots un molt bon estiu! 

Vols jugar a bàsquet? 
Et convidem a partir de 
l’1 de setembre tots els 
dimarts i dijous a 2/4 de 
6 de la tarda al pavelló. 

Anima’t, vine a 
encistellar i si t’agrada 
queda’t amb nosaltres, 
som una gran família, 

bojos pel bàsquet.

Estrenem un nou logo
Després de 22 anys el Club 

Esportiu Vilatorta estrena 
nova imatge dissenyada pel 
Xevi Pona, a qui donen les 
gracies per la seva col·labo-
ració i la paciència que ha tin-
gut amb nosaltres durant tot 
el procés.

Festa de cloenda
El 19 de juny passat vam fer 

la cloenda de la temporada 
amb el ja tradicional i esperat 
partit de mares i pares con-
tra jugadores i jugadors, on 
tots els joves esperen l’opor-
tunitat de donar una lliçó de 
bàsquet als seus progenitors 
i deixar clar que qui mana a la 
pista son ells.

Van ser uns partidets molt 
disputats, entretinguts i “molt 
cansats”. Per acabar férem 
un berenar-sopar de comiat 
de temporada.

Festa Major
El dimecres 20 de juliol ens 

retrobarem a les 6 de la tarda 
a la plaça Major per compar-
tir una tarda de jocs al voltant 
del bàsquet.

Us esperem a tots. L’edat 
no importa

Per cert, sabeu que aquest és l'Estiu dels Patins?
Vine a provar si t’agrada patinar els dilluns de juliol, 
de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda al pavelló esportiu.
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Els alumnes de l’Aula de Música Santi Riera de Sant 
Julià de Vilatorta han arribat al final d’aquest curs que 
es preveia tan incert en el seu inici. I ho han fet recupe-
rant aquella normalitat tan desitjada a l’inici. Ha estat 
un curs ple de reptes, tant per l’alumnat i famílies com 
pel professorat, on inicialment manteníem el format hí-
brid que ens havia imposat la pandèmia i que a poc a 
poc ens va anar portant de nou a les classes presenci-
als i el normal funcionament del nostre programa. Hem 
pogut gaudir de les audicions d’instrument amb l’as-
sistència de les famílies, del concert de Nadal i el de 
fi de curs amb tota normalitat i les classes col·lectives 
i activitats extres que hem programat al llarg del curs. 

Tot plegat ens ha permès mantenir una fermesa en 
el programa que impartim. Estem molt satisfets de la 
feina feta i de totes les activitats que hem dut a terme. 
I volem destacar la que ens ha fet més il·lusió de po-
der-la tornar a fer: la recuperació de les Caramelles In-
fantils, com fèiem abans de la pandèmia, sumant-nos 
a la tradició més antiga de Sant Julià. I especialment 
la participació en l’Aplec Caramellaire d’enguany, on hi 
vàrem participar amb un gran nombre d’alumnat. Una 
experiència inoblidable i que ens demostra el potencial 
dels més petits en la continuïtat d’aquesta tradició. 

D’altra banda volem fer èmfasi en la promoció del 
nostre alumnat, que gràcies a poder comptar amb la 
continuïtat dels estudis cap al conservatori de Vic, 
gaudeixen d’una projecció que s’engrandeix cada curs 
que passen, començant les activitats amb nosaltres 
des dels 0 anys amb el curs del CoNeix la música, 
fins a acabar el grau professional, podem dir que el 
recorregut és ampli i complert. Sant Julià té una Aula 
amb molta incidència en l’alumnat del poble i les seves 
escoles, amb les que també col·laborem en les seves 
activitats quan en tenim l’ocasió. Això fa que entre tots 
plegats garantim una formació musical que els fa créi-
xer emocionalment i els aporta la sensibilitat necessà-
ria en els temps actuals. 

Una formació que en el proper curs garanteix ja 
una demanda d’anys anteriors, que era la de tenir uns 
moduls d’instrument de 30 minuts, igual que els que 
s’ofereixen a l’EMVIC i que a l’aula no es podien oferir 
fins a 5è. Enguany, amb l’esforç i bona voluntat de 
l’ajuntament ho durem a terme. Aquest fet ens dona 
una millora qualitativa de cara al curs vinent, que cal 
destacar. Fets que ens fan dir que la nostra, és una 
feina gratificant pels que ens hi dediquem i de la que 
n’estem realment orgullosos. Ens toca dir bon estiu i 
fins el curs vinent, en el que esperem retrobar-nos amb 
tots plegats amb la il·lusió d’un nou curs ple de bons 
moments.

Enric Puigdesens Castilla

Aula de Música Santi Riera
Tots el mòduls d’instrument passaran a ser de 30 minuts
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Aquest any l’Institut Les Mar-
gues de Calldetenes ha cele-
brat els 15 anys de vida. Es va 
inaugurar el curs 2006-07 ocu-
pant de manera provisional una 
nau industrial amb dos grups 
de primer d’ESO. Actualment 
compta amb noves instal·laci-
ons, un equip de més 40 pro-
fessors i aquest curs s’ha estre-
nat amb el Batxillerat. L’Institut 
acull alumnes dels pobles de 
Calldetenes, Sant Julià de Vila-
torta, Folgueroles, Tavèrnoles i 
Vilanova de Sau.

El centre desenvolupa la seva 
activitat educativa potenciant 
l’entorn paisatgístic de la zona 
i el context cultural i històric de 
la comarca. Amb un projecte 
educatiu propi que posa l’alum-
nat al centre, té com a objectiu 
educar en valors i formar per-
sones amb les eines necessà-
ries que els permetin desenvo-
lupar-se a llarg de la seva vida.

Per commemorar aquesta 
efemèride, el dia 15 de maig es 
van organitzar una sèrie d’acti-

15 anys d’il·lusió a l’Institut Les Margues de Calldetenes

Albert Martínez (secretari), Montse Safont (cap d'estudis), Núria Saborit 
(directora), Marc Verdaguer (alcalde de Calldetenes), Natàlia Santasusana 
(presidenta AFA), Menchu Rosal (coordinadora pedagògica).

vitats obertes a tota la comuni-
tat educativa, on l’alumnat i les 
famílies van ser les protagonis-
tes. La jornada va començar 
amb una caminada organitzada 
per l’alumnat de 4t d’ESO, al 
pati es va instal·lar un inflable 
gegant que va fer gaudir a grans 
i a petits i un photocall per foto-
grafiar-se amb el missatge es-
collit per a l’ocasió. Després del 
dinar es va organitzar una xer-

rada a càrrec de Javier Valver-
de, autor del llibre 40 marrones 
de adolescentes y cómo afron-
tarlos con cariño, que va tenir 
molt bona acollida. La jornada 
es va concloure amb els con-
certs de l’orquestra de l’Institut 
i del grup Tinent Colombo, que 
van posar el punt final a una 
jornada festiva amb una mirada 
cap al futur que posa el focus 
en l’experiència i la il·lusió. 

Final de temporada
del Club de Lectura
El dia 14 de juny passat férem l’última trobada de la tem-
porada. I com sempre ho vam celebrar, aquesta vegada 
amb coca i xocolata. Abans però, vam comentar el llibre 
«El cel no es per a tothom», de Marta Rojals amb un de-
bat enriquidor perquè hi va haver opinions molt variades. 
Des de les que no els va agradar la història ni com estava 
escrita, fins als que els hi va encantar i valoraven molt 
positivament el treball de l’autora. I entre mig els que van 
deixar la lectura a mitges perquè no el trobaven gens in-
teressant. De tot plegat en vam parlar, cadascú aportant 
la seva visió i interpretació i això és el que fa que aques-
tes trobades resultin interessants i ens facin créixer, cada 
vegada, una mica més.

Neus Abella
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“Es tracta de crear espais exteriors 
acollidors i bells, espais que afavoreixin

no tan sols els moviments plens de vitalitat
 i de risc, sinó també la intimitat

i la tranquil·litat. Es tracta, ara toquem 
el punt sensible, de mantenir els espais 

exteriors amb la mateixa cura, o gairebé, 
que es dedica als espais interiors.”

El jardí dels secrets,
de Penny Ritscher.

Temes d’in-fàn-ci-a, 2003
Pàg. 16

A la Patuleia donem molta importància als 
espais exteriors, perquè creiem que son 
generadors d’infinitats d’oportunitats i ex-
periències d’aprenentatge: motrius, rela-
cionals, d’experimentació, d’autonomia i 
on poder realitzar moltíssimes propostes 
d’interacció amb la natura. Per això, d'un 
temps ençà, en aquests espais exteriors 
l'equip de mestres intentem pensar amb la 
mateixa cura que en els interiors. 

Volem fomentar el contacte amb el nos-
tre entorn perquè els infants puguin ex-
perimentar i viure la realitat del món que 
ens envolta, tot descobrint els canvis esta-
cionals, olors, temperatures, colors... I és 
que el jardí és un lloc que ens proporciona 
noves i inesperades vivències: veure el vol 
d’un ocell, avions que passen, l‘aparició 
d’una marieta... tot són motius de conver-
sa i d’aprenentatges significatius que es 
produeixen de manera natural quan els in-
fants fan vida al jardí.

Essent conscients de la importància que 
té el jardí en el dia a dia dels infants, hem 
cregut oportú rebre formació sobre aquest 
espai i poder oferir nous recursos educa-
tius dins del nostre entorn privilegiat. Per 
això, al llarg del tercer trimestre, tot l’equip 
docent de la Patuleia hem participat en un 
curs sobre “Els espais exterior”, que en ha 
fet reflexionar molt

Per acabar us volem comentar que 
aquest curs, com ja dèiem en la revista 
Vilatorta del desembre passat, la Patuleia 
celebra els 20 anys, i per commemorar el 
seu aniversari hem plantat una morera que 
esperem que en puguin gaudir molts més 
infants. Per molts anys Llar municipal Pa-
tuleia!

El jardí com a espai de vida, de joc i d'aprenentatge
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AFA Bellpuig

Acaba el curs 2021-2022 des-
prés d’un tercer trimestre un xic 
frenètic. Durant aquest període 
l’AFA hem organitzat diverses 
activitats educatives que valo-
rem molt positivament.

Venim d’uns anys de pandè-
mia amb un ritme que en oca-
sions no ens ha ajudat a fer les 
coses amb el temps, la calma i 
la seguretat que requerien. Per 
això volem donar les gràcies a 
totes les persones que d’una 
manera o altra han col·labo-
rat per tirar endavant tots els 
projectes i activitats que s’han 
plantejat al llarg del curs, amb 
l’esperança d’anar sumant es-
forços per seguir construint 
la nostra comunitat educativa 
sempre des del respecte i la fle-
xibilitat.

Aquest trimestre l’AFA hem 
destinat esforços i recursos per 
comprar llibres per a la bibliote-
ca. Els hem catalogat i folrat i de 
seguida els hem posat a disposi-
ció dels alumnes. També hem or-
ganitzat unes xerrades molt inte-
ressant destinades a les famílies 
sobre la importància de l’edu-
cació sexual en infants i adoles-
cents a càrrec de l’Anna Salvia. 
Esperem oferir més conferències 
com aquesta en el futur. 

Un curs més, del Bellpuig surt 
una altra promoció de nenes i 
nens, noies i nois preparats per 
començar la secundària amb 
energia. Amb l’acabament de 
les restriccions, l’escola ha po-
gut recuperar el format del festi-
val de fi de curs tal com es plan-
tejava abans de la pandèmia. 
Un festival que tanca el gran 
projecte de curs relacionat amb 
les olimpíades i amb el qual 
l’alumnat ha crescut i après. El 
festival va acabar amb un sopar 
popular a la gespa de la zona 
esportiva acompanyat de músi-
ca en viu amb gran participació 
i ganes de gresca.
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La caminada solidària, orga-
nitzada per l’escola, per recap-
tar fons pel Servei de Residèn-
cia de Riudeperes ha estat una 
gran lliçó i aprenentatge per 
a tots. Una caminada que ha 
donat visibilitat a les persones 
amb diversitat funcional, carre-
gada de valors i que ha ajudat a 
petits i grans a eixamplar la mi-
rada. Moltes gràcies a les mes-
tres i a en Carles pels esforços, 
la feina i la bona organització.

Acabem el trimestre amb una 
onada de calor que fa difícil, per 
l’alumnat, l’estada a les aules a 
causa de les altes temperatures 
i esperem que qui sigui respon-
sable de procurar que l’alumnat 
hi estigui amb unes condicions 

de temperatura adequades, faci 
el que calgui per revertir la situ-
ació de cara als propers anys.

Des de l’AFA hem ofert acti-
vitats de tarda a l’escola durant 
la jornada intensiva, però amb 
unes ràtios més petites d’alum-
nat, que ajuda a estar una mica 
millor a les aules. Del 13 al 22 
de juny més de 90 nenes i nens 
han gaudit de casalet i els més 
grans, del curs de mecanogra-
fia.

Fem un bon tancament de 
les extraescolars que aquest 
any s’han mantingut fins a final 
de curs.

Molt bon estiu a tothom!

AFA Bellpuig

L'últim trimestre i final del curs 202-2022

Folrant els llibres catalogats i graduació de l’alumnat de 6è.
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El divendres 20 de maig passat, 
l’alumnat de l’Escola Bellpuig 
juntament amb la comunitat 
educativa, van organitzar una 
caminada solidària per recollir 
diners per a la Residència de 
Riudeperes (Sant Tomàs) amb 
el lema “Caminem Junts”.

Hi va haver una participació 
d’unes 300 persones, entre les 
quals hi havia usuaris de la resi-
dència. Els participants podien 
escollir qualsevol dels tres re-
correguts inclusius de mig qui-
lòmetre, 1 km i 2 km. Aquesta 
iniciativa va donar fruit a un 
dels punts finals del projec-
te transversal de centre “Jocs 
Olímpics Bellpuig 2021-2022”, 
juntament amb la festa de fi de 
curs que es va fer el divendres 
10 de juny a la zona esportiva.

Aquesta caminada solidària 
va ser gestionada pels dife-
rents grups/classe de l’escola. 
Cada grup es va responsabi-
litzar d’un aspecte concret. La 
suma de totes les parts va ser 
imprescindible per fer possible 
la realització de la caminada. 

Gràcies a l’alta participació, 
l’alumnat, les famílies, així com 
la solidaritat de l’Associació 
de Comerciants, bars, restau-
rants i empreses de Sant Julià 
de Vilatorta, es van recollir més 
de 1.400 euros que es desti-
naran a la compra d’una llitera 
amb matalassos d’aigua per 
a la Residència Riudeperes. 
Volem agrair la col·labora-
ció de l’Ajuntament, i de Bon 
Preu-Esclat per proporcionar 
la fruita i l’aigua per als parti-
cipants, a la Creu Roja pel seu 
suport durant l’acte, i a l’ajut i 
col·laboració de tots els que 
van fer possible l'èxit del Ca-
minem Junts.

Equip directiu
de l'Escola Bellpuig

Caminem Junts, la caminada solidària del Bellpuig
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Ja s’ha acabat el curs 2021-
22. Un curs que cap de nosal-
tres oblidarem mai: hem plorat 
i ens hem abraçat moltíssimes 
vegades i al final de tot, hem 
pogut celebrar la continuïtat 
de la nostra escola. 

Els nostres fills hauran après 
a lluitar per allò que estimen, 
que mai es pot perdre l’es-
perança, que no val ser con-
formistes per viure feliç i amb 
il·lusió, que l’impossible triga 
una mica més a arribar i que la 
perseverança és la millor acti-
tud per poder arribar als teus 
objectius. El resultat no és 
exigible, el que és exigible és 
l’esforç. Però malauradament 
no tot depèn de nosaltres, tot 
l’esforç dedicat s’hagués es-
vaït sense la intervenció de 
Argos Capital Partners, que ha 
confiat en la nostra escola, en 
el professorat i tot el personal 
que hi treballa i en les famí-
lies. Recordem un moment de 
la jornada de portes obertes, 
quan es va acomiadar un dels 
inversors i després de dir-nos 

AFA El Roser
Un curs que no oblidarem

que li havia agradat la nostra 
escola, va afegir que el que 
més li havia agradat era les 
famílies i les professores amb 
qui havia pogut conversar una 
bona estona. És així, la nostra 
escola és bonica per les per-
sones que la formen, ja pot ser 
un edifici bonic, amb unes bo-
nes instal·lacions i entorn pri-
vilegiat, que si el factor humà 
no val, l’escola perd tot el seu 
valor. Ens ho ha demostrat dia 
a dia el professorat que ens ha 
rebut cada matí amb un som-
riure enèrgic, mantenint viu 
l’ànim perquè indubtablement, 
els fa feliç la feina que fan. No 
hi ha prou gràcies al món per 
poder-vos donar, profes i tre-
balladors! Heu mantingut viva 
la il·lusió de tot l'alumnat a tor-
nar cada dia a l’escola, a pesar 
de les incerteses que ens es-
peren en el futur.

A dia d’avui, es calcula que 
aproximadament 160 escoles 
concertades es troben en risc 
de tancament a curt o mitjà 
termini. Moltes famílies que 

van apostar pel seu projecte 
educatiu distingit i la segona 
casa dels seus fills, de cop, 
s’ensorra el seu futur. Defen-
sem des d’aquí la diversitat, 
evitem la monopolització de 
l’educació, perquè tots som 
iguals de diferents. El Roser, 
ha estat de molta sort i s’ha 
salvat, esperem que també es 
puguin salvar totes les altres.

També és el moment de 
donar les gràcies a totes les 
persones que han confiat en 
el salvament de l’escola i no 
han perdut mai l’esperança de 
que avui puguem dir als quatre 
vents que el Roser continuarà 
fent història. 

Realment ha sigut una lliçó 
per a tots nosaltres i per a tota 
la gent que ha pogut seguir 
aquesta etapa de la història del 
nostre poble de Sant Julià de 
Vilatorta. 

En retrobem al setembre 
amb un curs ple de noves il·lu-
sions. Bon estiu.

Junta AFA El Roser
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Per fi després d’un pa-
rell d’anys especials, hem 
pogut recuperar una de 
les tradicions nostres més 
estimades: el comiat que 
tota l’escola fa als alumnes 
de 4t d’ESO.

Aquesta festa sempre la 
fem el darrer dia d’escola 
i és una celebració íntima 
i plena d’emocions on tots 
els alumnes, poden mani-
festar l’afecte que tenen 
pels companys més grans.

El dia comença amb la 
rebuda per part de tots els 
nens i nenes als nois i no-
ies de 4t d’ESO i tot seguit 
s’inicia el seu comiat. Per 
tal de poder-lo organitzar 
es va demanar als pares 
de quart, que d’amagat 
ens fessin arribar a l’escola 
objectes de platja perquè 
enguany estava ambientat 
amb un dia de platja. 

Un cop arribats al pati 
central se’ls va llegir una 
carta donant-los consells 
per com encarar el seu 
futur. A continuació el pro-
fessorat els entregà una 
banda molt especial que 
portava escrita una carac-
terística pròpia de la seva 
personalitat, a més dels 
birrets.

A la tarda, a dos quarts 
de cinc davant de les famí-
lies, tota la comunitat els 
va fer un últim homenat-
ge fent una rotllana i can-
tant-los la que ja es pot 
considerar la nostra cançó 
de final de curs: “el curs 
s’ha acabat”. Va ser un 
moment emocionant i ple 
de plors perquè tot i que hi 
ha ganes d’acabar l’esco-
la, també seran uns mesos 
que s’enyoraran.

Bon estiu!

Fi de curs
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Josep M. Muñoz Verdaguer
Reparacions i muntatges:

Finestres d’alumini i PVC,
persianes, motoritzacions,
mampares de bany, tendals
vidres i miralls, mosquiteres,...

699831521
Av. Poetes Catalans, 46
Folgueroles (08519)
ia.muverdaguer@hotmail.com

MIRALLS
ALUMINIS
PVC
MAMPARES DE BANY I DUTXA
(amb mides especials)
CORTINES (enrotllables, screen)
MOSQUITERES

CARRER DE MONTSENY, 39
SANT JULIÀ DE VILATORTA
TEL. 93 812 21 04 / 629 05 95 55
MAIL vilatortacristall@gmail.com

Distribuïdors
de:

Gelats
Congelats
Postres

Marisc viu

Nou horari de
la Peixateria

Els dimarts i els divendres:
de 9 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda

Els dissabtes: de 9 a 2 del migdia
Els dilluns, dimecres i dijous: tancat

Av. Ntra. Sra. de Montserrat, 34 B
Tel. 93 888 70 90

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Llevar-te, obrir la nevera, i trobat-te un galàpet 
que també la vol obrir. Quin ensurt. Deu tenir 
gana, com jo. Coses així només poden passar 
al Gili. Quines altres sorpreses viurem avui 26 
de maig? Bon dia! #Vilalleons

albercoc (@trencalos_) 26 de maig
Ferranet és de Sant Julià de Vilatorta. Això 
hauria de ser motiu suficient per renovar-lo.

Laia Bas (@LaiaBas) 13 de maig
Fomentar el #transportpublic és això? De Sant 
Julià de Vilatorta a Vic, només anada 2'15€? Ja 
no parlem dels horaris. @transportpublic no es 
pot millorar?

Meritxell Vilamala (@xellvilamala) 18 d'abril
Abans, pels de #Vilalleons, l'aplec de 
Puig-l'Agulla era un clàssic. Hi anava amb els 
avis i a la rifa sempre trèiem ous o un per-
nil. Llavors encara no sabia que la loteria em 
tocava cada Dilluns de Pasqua pel sol fet de 
tenir-los a ells 

L'Intèrpret (@L_Interpret) 18 d'abril
Ahir, L'Intèrpret Produccions va estar capturant 
l'àudio d'una de les caramelles més antigues 
de Catalunya: les de Sant Julià de Vilatorta per 
a un documental que està fent 360LAB.

Esteve Camps (@estevecamps) 17 d'abril
Caramelles a Sant Julià de Vilatorta. Gràcies 
per mantenir ben vives les tradicions, si per-
dem els origens perdem la identitat. Un dia 
especial per recordar 4 grans caramellaires i 
millors persones (en Fiter, A. Vilalta, Guàrdia i 
Carrera) uns detalls molt bonics.

mcarme (@mtort7) 9 d'abril
Volem revertir el tancament del col·legi El Ro-
ser de Sant Julià de Vilatorta. Som davant La 
Caixa de Vic, durant el Mercat del Ram reco-
llint firmes. #salvemelroser #afaelroser #elro-
sersantjulia #jo elRoser

Tria a càrrec de Carles Fiter

Roger Bassols-Morey (@BassolsMorey) 8 juny
Soc l'IBC i #NoSocUnNúmero. L'any que ve 
aniré a P3 però potser no a l'#escolapública 
del meu poble, Sant Julià de #Vilatorta. Tinc 
por que es vulnerin els meus drets i no pu-
guem escollir un projecte educatiu d'acord a la 
nostra manera de ser i de viure.

Club Brugge KV (@ClubBrugge) 8 de juny
Meet our new striker! 
Welcome in Bruges,
@JutglaFerran

Oriol Domènech Martí (@Orioldomenech) 8 juny
El de Sant Julià de Vilatorta lluirà el dorsal '9' 
i ha firmat fins a juny de 2026. Amb aquest 
equip, Jutglà podrà jugar la UCL. Els blau-
granes no tindran opció de recompra. És una 
pena que, per la situació econòmica del club, 
hagi hagut de marxar.

Guillem Freixa Ramirez (@Gfreixa) 29 de maig
La plana de la plana. Entre Sant Marc i Vilalle-
ons hi ha un dels llocs més plans d'#Osona 

Çet (@llorenscudero) 29 de maig
Aeròdrom de #Vilatorta a on l'exèrcit republicà 
va poder construir els avions que Rússia envi-
ava de 1938 fins al final de la guerra: Refugis 
elementals, polvorí i hangar. Visita gràcies a 
uns estudiants de batxillerat de Calldetenes pel 
seu treball de síntesi allà el 2012.

Ajuntament de Breda (@AjuntamentBreda) 28 maig
Avui la ceràmica bredenca ha estat represen-
tada a la fira Keràmik de Sant Julià de Vilatorta 
amb un estand amb mostres de la terrissa bre-
denca i diverses publicacions sobre la tradició 
ceramista de la Vila. #Breda

Vilatortins 
en xarxa@
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HORITZOnTAlS: 1.- Arrels de color carbassa que els 
encanta als conills. Espanya. 2.- Fas una rialla. Acom-
panya sovint al julivert. Té la pila d’anys. 3.- Còlera. 
Aquell pantaló curt reforçat que porten els ciclistes. 
Fibra tèxtil molt adequada per als vestits de l’estiu. 4.- 
Caca. El mascle de l’abella. 5.- Estirar-se al terra. Diuen 
que fa la força. Sofre. 6.- Dona atractiva i seductora que 
sotmet als homes. Gauss. 7.- Erbi. De Letònia. Carn de 
vedella molt apreciada. 8.- Radi. Després del cinquè. En 
aquest moment. Iridi. 9.- Company. Sap moltes coses. 
Tàntal . 10.- Afluixat. Capital belga en la que va néixer 
Carlemany. Oxigen. 11.- Setrill. Es regalen per Pasqua.

VERTICAlS: 1.- Coses de la primavera. 2.- Obrir les 
finestres perquè entri l’aire. En cap cas. 3.- Transpira-
rem molt. El sant nom d’una coneguda capella prop de 
Vic. 4.- Tennes. Fer-ne dues. 5.- La primera de totes. 
Quan les dents es posen malaltones. Agafa. 6.- Embar-
cació. Expedients de regulació temporal de feina. Cin-
quanta romans. 7.- En aquell lloc. Riu gallec. Bulb amb 
un gust molt fort i picant. 8.- Els inflem i els posem a les 
festes i celebracions. Pare del meu pare. 9.- Urani. Esti-
raríem fort la corda per deixar-la ben rígida i tibada. 10.- 
Electró-volt. La utilitza "Tarzan" per anar d’un lloc a un 
altre. Pronom personal de primera persona del singular. 
11.- Seient de la bicicleta. Gram. Adverbi que utilitzem 
per exagerar. 12.- Comuna de la Cerdanya francesa, on 
neix el riu Segre. Orienta. La segona vocal. 13.- Grups 
de persones que destaquen molt en una cosa. Estronci. 
Osmi.

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: pancarta (pa+n+carta)

Encreuat:

Entreteniments: Marc Costa / Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Casa vella i gran...

Les set diferències
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El
concurs

Actualment Sant Julià celebra la festa Major el 
quart diumenge de juliol, però els actes solen 

començar una setmana abans.

En quina data se celebrava la Festa Major
abans de l'any 2000?

A. La primera setmana de juny
b. El tercer diumenge de setembre

C. Per Sant Roc, el 16 d'agost

SOluCIó DEl núMERO AnTERIOR

A quina masia pertany la capella de Sant Ponç?
C. Puigsec

Guanyador: lluís Verdaguer bassegoda
pa
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Entre tots els encertants se sortejarà
una magnífica

SAFAtA DE PAStES DE REBOStERIA
per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Per participar en el concurs
ViLatorta pam a pam

heu d'enviar un correu electrònic a 
vilatortarevista@gmail.com

abans de les 12 del migdia
del dimecres 20 de juliol,
amb les dades següents:

Resposta A, B o C
Nom i cognoms - Edat - Telèfon - Adreça
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Per donar un millor
servei també

obrim els dilluns!

HORARI DE BOTIGA

De dilluns a dissabte:
matí de 7:30h a 14:00h

tarda de17:00h a 20:00h

Diumenges i festius:
matí de 7:30h a 14:00h

"D'un moble vell,
 en fa un arbre"
   (Anne Sexton)

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

Recorda!
SERVEI DE TAXI

sant Julià de Vilatorta

taxisantjulia@hotmail.es
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Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre 
el juliol de 2019 i l'abril d'aquest any 2022 ens 
han visitat 3.779 turistes que han pernoctat al-
menys una nit a Sant Julià. El país de proce-
dència d'on n'han vingut més ha estat França 
amb 501 persones.

El 25 de juny de 1973 l'Ajuntament va atorgar 
la llicència per enderrocar can Xiculau Xic, al 
cor del nucli històric. Poc després, en aquest 
indret de la plaça de l'Església -entre els car-
rers del Rector Roca i de Puig-l'agulla- s'hi 
construiria un edifici de dos blocs de pisos.

La dada: 3.779

La data:
25 de juny de 1973

DAtA DE tANCAMENt DE LA PROPERA REVIStA
Núm. 94, Edició Nadal: 15 de novembre de 2022.
Podeu enviar les vostres col·laboracions al correu:
vilatortarevista@gmail.com



Revista de Sant julià de Vilatorta i Vilalleons

EN AQUEST NÚMERO DESTAQUEM:

Vilatorta

L'Ajuntament proposa un paquet de mesures per ajudar el col·legi El Roser

Es proposa un canvi de direcció en diversos carrers del nucli urbà

El sistema de vidovigilància passa a ser controlat pels Mossos

Sant julià implanta el wiFi4EU gratis

El manteniment diferenciat als prats i jardins municipals

Entrevista a Cèlia gumí, jutgessa de pau

La molera d'Ausió, la raó oculta de "les baumes"

Els germans Torras Campos, escolans de Montserrat

El misteriós fenomen de la llum solar de puig-l'agulla

Entrevista a Ferran jutglà, exjugador del barça

Tots els mòduls d'instruments de l'Aula de Música seran de 30 minuts

...i tota la programació de la Festa Major


