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Aquest any dedicarem la nostra cantada de Pasqua
en record i homenatge a Manel Balasch i Suñé qui
morí el juliol de l'any passat.

Manel Balasch és autor de bona part de les
caramelles que hem anat estrenant els darrers
anys; obres amb un perfil melòdic molt personal,
sensibles i emotives. Per això, la peça d'estrena
d'aquest any es titula “Gratitud”, composta per
Oriol Tafanell, “en homenatge a Manel Balasch”.

Enguany s'escau també una altra efemèrides: fa
cent anys, l'octubre de 1909, la revista “Ilustració
Catalana” publicà l'article “Les Caramelles del
Roser de Sant Julià de Vilatorta”, signat per
Joseph Massot i Palmers. Que sapiguem, es tracta
de la publicació més antiga que fa referència a les
nostres caramelles. En fa una acurada descripció:
“...abans que'l dia de Pasqua apunti.... se reunexen
cantadors y músichs, cantant a plena veu los coneguts
goigs del Roser ....vestint llargues capes, coberts ab
barrets de copa i portant en ses mans uns llarchs bas-
tons”. La qualifica de “festa única en tot Catalunya,
segons sabem”, que data del segle XVI i “qu'en

1780 varen estrenarse bastons”.

L'article anava acompanyat amb quatre foto-
grafies, fetes per l'autor, que són les més antigues
que conservem de les nostres caramelles.

Així doncs, seguint aquest antic i original cos-
tum, els Camellaires del Roser sortirem el diu-
menge de Pasqua, dia 12 d'abril, a les nou del
matí i farem el tradicional recorregut pels carrers
del nucli antic del poble tot cantant els Goigs del
Roser, corrandes i altres peces del nostre repertori.
Acabada la missa de dotze, passarem per l'església
on farem la cantada habitual, aquest any dedicada
a Manel Balasch, i, en sortint, anirem cap a la
plaça de l'Ajuntament, on farem l'última cantada
dels Goigs, peces i corrandes, als volts de dos
quarts de dues.

Us hi esperem a tots, els de sempre i els qui us
heu anat incorporant a Sant Julià. Bona Pasqua! 

Santi Riera

Caramelles del Roser
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Plaça del Marquès de la Quadra, 6
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Tel. 93 888 76 20

PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal

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

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

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

Marta Pagespetit
administradora

Av. Ntra. Sra. de Montserrat, 24
Sant Julià de Vilatorta

08504 BCN
Tel. 93 888 82 32

Mòbil 646 171 681C. Montseny, 39 - Tel. i Fax 93 812 21 04
08504 Sant Julià de Vilatorta
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32a Trobada de Caramelles

El proper diumenge 19 d'a-
bril es farà la 32a Trobada de
Caramelles que comptarà amb
colles d'arreu de Catalunya
dividides en dues categories:
grans i infantil, i amb una par-
ticipació màxima de 12 colles
grans i  5 colles infantils.

La diada començarà amb la

trobada de totes les colles i
acompanyants a la plaça de
l'Ajuntament, on se'ls oferirà
un esmorzar amb coca, xocola-
ta desfeta i vi bo. Les
Caramelles del Roser obriran
el certamen i tot seguit
començaran les actuacions,
donant per finalitzat l'acte un

cop totes les colles hagin fet la
seva actuació. 

A més del concurs de pintu-
ra ràpida, al llarg del matí es
farà la 5a trobada de col·leccio-
nistes de plaques de cava, a la
plaça de l'Ajuntament.

18è Concurs de pintura ràpida
Com ja és tradicional, el diu-

menge després de Pasqua, el
mateix dia del Concurs de
Caramelles, enguany, el dia 19
d'abril, es celebrarà el 18è
Concurs de Pintura Ràpida,
convocat per l'Ajuntament i
l'Escola Municipal de Dibuix i
Pintura, amb l'assessorament
del Grup de Pintors
“Tendències Art d'Osona”.

Aquest concurs obert a la
participació de tots els artistes,
sense distinció d'edats ni cate-
gories, començarà amb el sege-
llat de les teles o suports, a
l'Aula de Cultura, de 8 a 10 del
matí. Durant aquest període hi
haurà coca i xocolata per a tot-
hom. Les obres hauran de ser

que els de categoria Infantil, en
modalitats A, B i C (segons
edats). A més dels premis, tots
els participants juvenils i infan-
tils tindran un lot d'obsequis
gentilesa de “La Caixa” i
“Caixa de Manlleu”.

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

entregades al mateix lloc fins a
2/4 de 2 del migdia.

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

Com cada any hi haurà cinc
premis de la categoria d'adults,
a més del Premi Especial a la
innovació artística, incorporat
l'any passat.

Els premis de Categoria
Juvenil, primer i segon, seran
patrocinats per la firma comer-
cial “Pintur” i consistiran en
un lot de pintures, igualment

Poble
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26a Caminada Popular de les Guilleries
La 26a. Caminada Popular de Les
Guilleries es farà el proper diumenge 17
de maig. En aquests moments s'està dis-
senyant el recorregut que serà d'entre 17 i
20 quilòmetres i comptarà, com en totes
les edicions, amb algun tram que no s'ha
fet en cap caminada. El punt de sortida i
arribada serà el parc de les Set Fonts on hi
haurà la taula d'inscripcions. Al llarg del
seu trajecte s'establiran diversos punts de
control i avituallament i tots els partici-
pants seran obsequiats amb una peça de la
nova col·lecció de ceràmica. Us recoma-
nem aquesta petita aventura que es pot fer
amb la família, amics, sols..., com vul-
gueu, i gaudir dels magnífics paratges i
vistes de la nostra rodalia.

La festa de Sant Julià
El passat diumenge dia 11 de gener es va celebrar
la festa del patró de la parròquia amb la tradicio-
nal missa a l'església parroquial amb el cant de l'o-
fici en llatí, compost per Ramon Victori. A la

tarda hi va haver l'actuació de Pep Senmartí i
Jordi Vila, que ens van oferir un concert de gralla
i piano.

És una de les associacions centenàries del nostre
poble, temps ha cobria l'espai de la nostra actual
seguretat social (assistència mèdica, subsidi de
baixes...). Actualment aquestes tasques les por-
ten a terme les mútues i la mateixa seguretat
social. La nostra associació acompanya i sufraga
els enterraments dels seus associats que a dia
d'avui som més de 500 persones. 

Com funciona l'Associació? Bé, simplificant
una mica, a grans trets es pot resumir d'aquesta
manera:
1- Per pertànyer a l'Associació s'ha d'estar
empadronat a Sant Julià, o sigui que és una
Associació per la gent del nostre municipi.
2- Es pot entrar a l'Associació a qualsevol edat,
però si tens més de 35 anys s'ha de pagar una
quota d'entrada que varia en funció de l'edat. 
3- Han de ser membres de l'Associació tots els
integrants de la unitat familiar (els qui viuen
sota el mateix sostre).

Associació familiar de Sant Julià de Vilatorta
4- Els enterraments dels nostres associats es
sufraguen entre tots els socis; en aquests
moments el que paguem per cada defunció és

3,44 € per associat. 
Però el més important és que és nostre, que

ajuda i acompanya a la nostra gent gran i no tan
gran, que si som molts els qui hi creiem es
poden fer moltes coses (el banc dels mate-
rials...). En una època en què tothom s'omple la
boca de solidaritat no cal anar molt lluny per ser
solidaris, ho podem ser on calgui. El més impor-
tant és que la causa sigui noble i si al mateix
temps ens pot fer un servei el dia de demà...
millor.

Si voleu més informació contacteu amb el
senyor Jordi Johé, el senyor Josep Alsina, el sen-
yor Manel Parra, el senyor Josep Salvans o amb
en Ramon Cunill. 

Associació Familiar de 
Sant Julià de Vilatorta

Poble
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Tupinots

Font d'en Titus
A primers del mes de febrer passat, vaig rebre en

el meu despatx als senyors Joan Ramon i Francesc,
representants de l'Associació de Veïns de la Font
d'en Titus; el motiu de la reunió era transmetre'm la
seva preocupació per algunes demandes fetes per
l'associació, que, segons el seu entendre, l'ajunta-
ment no ha resolt. 

Per la meva part vaig intentar explicar-los que
ells, com a representants de l'Associació, tenen no
tan sols el dret, sinó també el deure de demanar
totes les millores que creguin necessàries per al seu
barri, però que també han d'entendre que l'ajunta-
ment té uns recursos limitats amb els quals ha de fer
front a les demandes de tot el poble i, per tant, ha
de prioritzar les actuacions en base a les necessitats
més urgents.

Tot i així, en aquest barri que és dels més nous
del poble, recordem que es va acabar d'urbanitzar
l'any 1997, per tant estem parlant de 12 anys, l'a-
juntament hi ha fet diverses actuacions, algunes d'e-
lles proposades per l'associació de veïns. Per posar
alguns exemples, enrajolar quasi totes les voreres
inacabades, instal·lar la parada de bus, instal·lar el
parc infantil, bancs i papereres i plantar arbres a la
zona verda, posar bandes reductores de velocitat,
senyalització de transit, arranjament de tota la part
de la font i ara, últimament, el canvi de tota la
il·luminació del sector per adaptar-lo a la nova nor-
mativa.

Potser un dels punts que més hem treballat i que
encara no hem pogut resoldre és el tema tant rei-
vindicat de la cruïlla d'enllaç amb la carretera BV-
5201. 

Referent a aquest tema he de dir que he tingut
moltes reunions amb la Diputació de Barcelona,
titular de la carretera, per intentar trobar-hi una
solució, inclús vaig portar-hi més de tres-centes fir-
mes dels veïns i vaig fer de portantveu del seu
malestar i la seva preocupació; hem de entendre
però que l' Ajuntament  no pot fer cap actuació ni
obra en aquesta carretera, senzillament perquè no
n'és titular, i això crec que no ha de costar gaire
d'entendre. De tota manera la Diputació de
Barcelona ha fet un estudi d'aquesta cruïlla i fruit
del mateix existeix un projecte que s'executarà en el
moment que la Diputació tingui partida pressu-
postària i cregui convenient. No oblidem que la
Diputació de Barcelona fa estudis tot sovint dels

diferents punts dels més de 1000 Km. de carretera
de la seva propietat sobre trànsit i sinistralitat i ens
els envia. Concretament en aquesta cruïlla, en els
últims deu anys, tan sols hem de lamentar dos acci-
dents lleus, en canvi hi ha altres punts de la xarxa de
carreteres encara per resoldre on hi ha accidents
greus més habitualment. Tinguem una mica de
paciència i deixeu-nos treballar  que, de ben segur,
anirem resolent totes aquestes qüestions.

Per cert, per tranquil·litat de tothom i fruit del
nostre treball, us informem que en el pla territorial
de carreteres, la via que uneix els polígons industrials
de diversos pobles, que es preveia que passaria a
tocar el sector de la Font d'en Titus, ha estat des-
plaçada fins a tocar l'eix transversal. 

Espero que ho pugueu entendre i em poso, com
sempre, al vostre servei per a qualsevol aclariment.



Casal d'avis

Loteria de Nadal: Us recordem que paguem la
loteria de Nadal tots els dies laborables de 3 a 5 de
la tarda.

Matança del Porc: Per mantenir les tradicions i
gaudir d'un dia de festa, el dia 18 de gener vam
celebrar la matança del porc, amb un dinar del
mateix, acompanyat d'amanida, mongetes, pos-
tres, etc i un xic de cava per brindar. En total ens
vam reunir 102 persones, tot un rècord d'assistèn-
cia, que agraïm i que ens dóna moral per organit-
zar més coses.

Vam cantat tots plegats l'Himne dels Jubilats i
com no podia faltar el Som Vilatortins, va quedar
molt bé, ja que vam comptar amb el suport d'al-
gun Mestre dels Caramellaires del Roser. Vam
gaudir dels poemes d'en Josep Parés i d'en Joan
Bosch, de segur que hi ha més persones que saben
recitar, cantar, etc, esperem que per properes fes-
tes s'animin, ja que a la nostra edat, és molt
important fer gimnàstica mental.

Volem agrair l'ajuda que ens van dispensar, per
l'organització de l'acte, en Manel i  l'Adriana de
“Can Nis”, així com els “pinxes” Manel Salvans i
Miquel Font, ja que sense ells no ho haguéssim
pogut dur a terme.

Totes les persones que van fruir d'aquesta festa, es
van endur un “tastet” de porc prou esplèndid.

Finalment, ja fins les 6 de la tarda, vàrem ballar
al compàs del músic Fortià i l'encantadora saxo-
fonista Íngrid.

Altres informacions: Seguint la idea de la Junta
del Casal d'organitzar un parell d'excursions l'any,
hem anunciat la propera excursió a Alacant, per
finals de maig o principis de juny, així com dues
conferències, l'una sobre alimentació i l'altre
sobre l'ús de productes farmacèutics. Ja us tin-
drem informats.

La junta del Casal

Poble
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Data de tancament
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El termini per lliurar el material per a publicar en la propera edició
de la revista VILATORTA corresponent a l’edició de Festa Major, núm. 54,

s’acaba el dia 8 de maig. Les col·laboracions les podeu enviar
per correu electrònic a l’adreça vilatorta@mailcat.org o les podeu

fer arribar a les oficines de l’Ajuntament.

El Tupí
Sant Julià de Vilatorta, també conegut al seu dia
com a Sant Julià de les Olles per la seva important
activitat terrissaire, esdevindrà la primera població
de les comarques de la Catalunya Central on s'hi
celebri una fira de ceràmica i terrissa.

Això, que sembla no gaire res, succeirà els pro-
pers dies 23 i 24 de maig d'enguany i, com és
lògic, us ho diem per tal de que us reserveu els
dies per no marxar del poble i fer una (o vàries)
visites a la fira. La fira comptarà, a més dels expo-
sitors de ceràmica artesana (s'hi prohibeixen les
activitats industrials), d'activitats paral·leles per a
petits i grans, conferències sobre el tema en qües-
tió, exposicions de ceràmica, un concurs de peces
de ceràmica artesanes i, així ho esperem, amb un
bon nombre de visitants al nostre bonic municipi.

Aquesta primera fira portarà per nom “El
Tupí” i les raons són òbvies; oi que sí, tupinots i
tupinotes? I si us fixeu en l'afirmació anterior, el
fet de dir “primera” indica que hi ha la voluntat de
que es pugui fer cada any i, com més anys, millor.
L'objectiu, a més d'ajudar els artesans que encara
queden arreu, és el de recordar quina era l'activi-
tat principal de Sant Julià uns segles enllà, per una
banda, i homenatjar tots els terrissaires que hi ha
hagut al nostre poble i, molt especialment, a en
Joan Capdevila de Ca la Llebre, l'últim dels terris-
saires en activitat que vàrem tenir entre nosaltres.
Per aquest motiu, el concurs de ceràmica, que
comptarà amb dos premis per ceràmica i un per
terrissa, portarà el que creiem és el bonic nom de
“Memorial Joan Capdevila” i, per estar a l'alçada
de la persona homenatjada, els premis són premis
importants que esperem puguin atreure al bo i
millor dels artesans.

L'organització d'un esdeveniment d'aquest
tipus no és fàcil i, per aquest motiu, des de
l'Ajuntament hi hem abocat un bon nombre
d'hores de reunions, de pensar en què i com, de
parlar amb l'Associació de Ceramistes de
Catalunya, amb Artesania de la Generalitat, amb
la Diputació de Barcelona, de visitar altres fires ja
consolidades per aprendre com ho fan, en veure
quins dies serien els millors (per a nosaltres i pels
expositors), pensar qui ens pot ajudar a fer tot el
muntatge, la difusió, etc. Però, per sobre de tot
plegat, el que queda mirant enrere i les hores
dedicades és la il·lusió; la magnífica il·lusió de
creure que la fira és una cosa que hem de fer, que
l'hem de fer per tal de que hi participin tots els
vilatans i vilatanes, des dels qui tenen comerços
als qui tenen d'altres negocis com la restauració i,
evidentment, als qui sense tenir ni una ni altra
cosa, simplement són part de nosaltres i que ens
agradarà que hi participin visitant la fira, gaudint
de les activitats paral·leles, interessant-se per les
conferències, o per l'exposició o, simplement,
veient que hi ha un bon nombre de persones pas-
sejant pel poble... I qui sap, si algú encara es pot
interessar per esdevenir un artesà i recuperar, pot-
ser, el noble ofici de terrissaire aquí, a casa nos-
tra... Això és un somni, però com es diu habitual-
ment, somniar és gratuït !!!

Des d'aquestes ratlles us animo a tots, doncs, a
no deixar-vos perdre la fira que celebrarem i espe-
ro que en gaudiu molt i que, un cop acabada, us
quedin ganes de tornar-la a visitar l'any vinent.

Oriol Tafanell
Regidor de Cultura, Joventut i Turisme



l'Altarriba, que si hi ha un accident, encara que
hi hagi un stop, tenen preferència perquè ells
venen per la nostra dreta.

Personalment em consta que d'altres usua-
ris d'aquest carrer de Santa Margarida han
comentat a l'Ajuntament i denunciat als
Mossos d'Esquadra l'afer, i la resposta només
pot ser una: la normativa és per a tots igual.
Però això no és tot: lògicament hi ha vehicles
ben aparcats a la dreta  davant de casa seva,
però el que no és tant lògic és que n'hi hagi
d'aparcats a l'esquerra, mig enfilats a la vore-
ra.

En nom propi i diria del de tots els usuaris,
pregaria que aquests “Incívics veïns” rectifi-
quessin aquests mals costums en benefici de
tothom; fer una petita volta per sortir no és
tant costosa i m'atreveixo a recomanar-los el
recorregut: carrer de Santa Margarida fins al
final, a la dreta pel carrer de Barcelona i, de
seguida, a la dreta pel carrer del Doctor
Sanmartí, que sí que té preferència sobre el
carrer de l'Altarriba i, seguidament, l'stop del
carrer de Santa Margarida. No costa tant.

Els veïns de la Font d'en Titus tenen el pri-
vilegi de tenir una senyalització i, concreta-
ment els del carrer de Santa Margarida, la
seguretat que els dóna un carrer de sentit
únic, en benefici propi, dels usuaris i de la
seguretat dels seus propis fills. Ja ens agrada-
ria als veïns de Pleuna disposar d'una senyalit-
zació per poder donar-nos seguretat en les
interseccions entre carrers, ja que gairebé
ningú redueix la velocitat i tothom es pensa
que pel carrer que circula és ell el preferent,
ignorant que, a manca de senyalització, la pre-
ferència és la dreta. Finalment recordar que
circulem per un lloc habitat.

Torno a una pregunta de l'article “VOLER
ÉS PODER”,“tant costa fer alguna cosa?” i la
meva resposta és: l'Ajuntament ha d'estar al
servei del poble com dieu, però els veïns hem
d'aprendre a respectar les normatives. Això
és gratuït i no ens afecta a la pròpia butxaca.
No n'hi ha prou de pagar impostos, siguem
respectuosos i posem bona voluntat en bene-
fici de tots.“SI VOLEM, PODEM”.

Un dels molts veïns de Pleuna

He llegit una vegada i una altra i una altra, l'ar-
ticle de la passada revista número 52 de
Nadal de 2008, titulat “VOLER ÉS PODER” i
signat per l'Associació de veïns de la Font
d'en Titus.

Em presentaré: sóc un veí de la urbanitza-
ció de Pleuna des de fa molts anys i malaura-
dament no tenim cap associació de veïns,
però si que sóc un més de Pleuna i que també
ens afecta part de l'article en qüestió i quel-
com més.A primer cop d'ull, sembla correcte
i els felicito per haver aconseguit ser
Vilatortins i sentir-se molt orgullosos de for-
mar part de la comunitat de Sant Julià de
Vilatorta.

Res a dir en contra de l'encreuament d'en-
trada a Sant Julià per la Font d'en Titus, total-
ment d'acord amb el tema de la perillositat
demostrada i sense voler repetir les pregun-
tes de l'article “quin serà el proper?, i un etc.”.
Esperem que cap dels qui utilitzem aquest
accés ens n’haguem de lamentar, però aquest
no és el motiu d'utilitzar la nostra revista per
exposar la meva queixa, la qual em consta, és
el de molts que utilitzem aquesta entrada al
poble.

El sector de la Font d'en Titus gaudeix de
senyalització vial, tant horitzontal com verti-
cal, la qual cosa ens hauria de donar a tots una
seguretat per al trànsit rodat, però no és del
tot segura. M'explicaré. Concretament el
carrer de Santa Margarida és d'entrada, per
tant d'un sol sentit, però no és així per a bona
part dels propis veïns, que també l'utilitzen
per sortir. Des del primer dia d'aquesta nor-
mativa és ja un fet molt habitual trobar-te un
vehicle que ve en sentit contrari i que, quan
en paraves algun, en principi al·legaven que
tenien permís de l'ajuntament i ara senzilla-
ment quan els fas algun tipus d'avís t'ignoren
o, pitjor encara, et responen aixecant el dit
dient-te “ves a prendre pel...”. I els seus fills,
seguint el “bon exemple dels pares educa-
dors”, amb els seus ciclomotors fan el mateix,
amb l'afegit de la mala educació, dient als qui
utilitzem correctament el carrer de12

Poble - Opinió

Si volem, podem
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Poble - Opinió

Ets del 59? En fas 50?
Vols celebrar-ho amb tots els de la teva quinta?
Doncs si vols venir a sopar el divendres 19 de juny, pots trucar a en Pep de Can Cuca (938

888 215), a la Gemma Farrés (938 887 741) o a la Carme Cuiné (938 887 751).

Als qui en fem 46!!
A tots els qui aquest any en farem 46, ja tenim dia per fer el sopar: serà el dia 8 de maig. Si

teniu alguna idea, algun suggeriment, ens ho podeu fer saber amb una trucada al 938 887 396
(Montse) o al 938 887 512 (Dolors). Més endavant ja us informarem del lloc i el preu del sopar.

El Club MX5 Roadsters CAT
visita Sant Julià de Vilatorta

El dissabte 13 de desembre de 2008, amb
motiu de la celebració del Dinar de Nadal, el
club MX5 ROADSTERS CAT vàrem visitar el
poble de Sant Julià de Vilatorta, desprès de fer
una ruta per la comarca  d'Osona, passant per
les poblacions de Vic, Sentfores (la Guixa),
Santa Eulàlia de Riuprimer, Oristà, la Torre
d'Oristà, Olost, Perafita, Sant Bartomeu del
Grau i Gurb.

En arribar al poble de Sant Julià de Vilatorta
vam entrar en rua amb tots els vehicles des-
capotats i els vàrem deixar exposats a la plaça
de Catalunya pel goig de tots els vilatortins
que es volguessin apropar a veure'ls.

Allà ens hi esperaven l'Il·lm. Sr. Joan Rosell

i la Sra. Carme Sala, alcalde i regidora d'es-
ports respectivament. Tot seguit ens vàrem
dirigir a l'Aula de Cultura on l'alcalde ens va
donar la benvinguda i ens va dirigir unes
paraules, per tot seguit convidar-nos a un ver-
mut per a la sorpresa de totes les persones
que hi assistíem.

El club va lliurar als representants de
l'Ajuntament un petit obsequi com a agraï-
ment a la recepció oferta.

Des d'aquestes pàgines volem agrair públi-
cament a l'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta el tracte dispensat. Gràcies.

Ramon Rovira
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Poble - Opinió

Carta oberta el Sr. Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
La Junta de l'Associació de veïns de la Font
d'en Titus en ple voldria expressar el seu dret
de contesta o rèplica al Sr. Alcalde d'aquesta
vila en l'apreciació que fa i que queda escrita
en l'acta de la sessió ordinària del ple de
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta que va
tenir lloc el dia 18 de desembre 2008.

Al tractar el tema de construir una roton-
da a l'entrada del municipi per  la font d'en
Titus, el Sr.Alcalde a més de dir, com sempre,
que és competència de la Diputació, comenta
que “ha parlat amb representants de
l'Associació de veïns de la Font d'en Titus,
que sempre han estat contraris a la carretera
que el pla territorial projecta i que passa per
aquest tram i que preveu la construcció d'una
rotonda.”

Sr.Alcalde:en primer lloc una mica més de
professionalitat política. No barregi el tema
de la carretera projectada pel pla territorial
amb una rotonda d'entrada a Sant Julià; amb-
dós són independents. Podem tenir rotonda
sense la projectada carretera.

A més, la Junta li vol recordar, Sr. Alcalde,
que una de les raons, entre d'altres, de la seva
fundació ja fa més de 8 anys, i que està reco-
llida en els nostres estatuts, és la de vetllar
per la seguretat de tots els veïns de la Font
d'en Titus i de Sant Julià. És per aquest motiu
que lluitem per una SOLUCIÓ A LA
CRUÏLLA D'ENTRADA A SANT JULIÀ PER
LA FONT D'EN TITUS.

Un resum d'allò fet per l'Associació  fins a
dia d'avui en aquest tema seria:
• Hem recollit firmes ja fa més de 7 anys
• Hem enviat cartes a la diputació i a l'ajun-
tament per estudiar i solucionar el problema
de seguretat que hi ha.
• Després de cada accident, de moment cap
de fatal, hem escrit a la premsa i als tècnics
del RACC pel seu estudi i comentari.

Que quedi clar d'una vegada per totes:
VOLEM UNA SOLUCIÓ A LA INSEGURE-
TAT VIAL QUE HI HA A L'ENTRADA A
SANT JULIÀ PER LA FONT D'EN TITUS JA.
Quina solució? Doncs ja ho diran els tècnics
de trànsit, però sense regatejar pressupostos:
hi ha vides en joc!!

Sr.Alcalde, si us plau, deixi de buscar excu-
ses: que si la Diputació, que si m'han dit o
comentat... Faci quelcom per la seguretat dels
Vilatortins, no esperi que li diguin els de fora
o la Diputació; podria ser massa tard!

Tal com ens diu l'Administració central, en
seguretat no s’hi juga!!! Sr.Alcalde representi
a tot el seu poble i exigeixi a les institucions
més seguretat per als Vilatortins. A més ara
donen pressupostos per evitar la crisi!!
Suposem que la solució a l'entrada deu estar
a la llista, no? La seguretat per davant de tot,
diuen els anglesos. No faci tard.

Firmen tota la Junta de l'Associació de
Veïns de la Font d'en Titus.

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

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

Fiscal - Comptable - Laboral - Assegurances

ASSESSORAMENT PARTICULAR:

Atur - Jubilacions - Invalidesa - Estrangeria

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

estètica i massatges
Lídia

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

OPERACIÓ BIKINI
Tractaments reductors, anticel·lulítics
i/o reafirmants a partir de 25€/sessió.

I recorda venir a fer-te una exfoliació
corporal abans de l'estiu, per obtenir
un bronzejat més uniforme i durador.

Agraïm la vostra confiança.

BANYAR-SE A LA COSTA BRAVA
AMB CASA A LA NATURA?

VENDA DE CASES A CAMALLERA
(850 hab. Estació tren)

Enclavament privilegiat al bell mig de l’Empordà.
A pocs minuts de l’Escala i de Girona.

Pl. baixa i pis, 3 hab. dobles, 2 banys complets, lavabo,
calor-fred, garatge, galeria coberta i jardí privat. En 
construcció (135 m2 c.).

La Costa Brava i Camallera t’encantaran i
el preu i condicions encara més.

Ja et toca viure bé.!. API 645 753 462
(Deixar missatges, trucarem)
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Meteorologia

Meteovilatorta.cat
L'Observatori de Sant Julià
segueix amb la seva tasca de treball
i estudi de la meteorologia de Sant
Julià de Vilatorta

L'espai web ha anat augmen-
tant moltíssim el seu nombre de
visites ara que ja fa un any de la
seva posada en funcionament.
Actualment aquestes se situen en
una mitjana de prop de 70 visites
cada dia, amb puntes molt supe-
riors a 150 visites diàries en
moments de precipitació intensa.

Els propers reptes passen per la
web cam bàsicament, que ha de
poder oferir imatges en temps real
de la situació meteoròlogica, la
resta són petites millores pel que fa
a la fiabilitat de les comunicacions
entre l’observatori i el centre de
dades, que actualment es fa via
ràdio, i en alguns moments les
dades no es reben correctament,
especialment en moments de
inclemències, pluja o vent. 

També seguirem treballant en
el web amb un apartat de previ-
sions per Sant Julià concretament;
pretenem que el web sigui d’utili-
tat per a tothom i un lloc de
referència per als aficionats a la
meteorologia.

Igualment recordem que qual-
sevol tipus de col·laboració serà
benvinguda, bé sigui en forma

d’articles, coses que haguem pogut
observar, informacions actuals o
passades, fotografies relacionades
amb els fenòmens meteorològics,
tot plegat serà ben rebut i sempre
es tindrà en consideració l'autor o
propietari.

Entre tots podem retornar a
Sant Julià el prestigi a nivell cientí-
fic que va tenir fa molts anys amb
el Padre Cazador i l’Observatori
del Roser.

Pel que fa a  les dades del 2008,
aquest ha estat un any, climatolò-
gicament parlant, dins del que sol
ser habitual al nostre poble. 

En la comparativa amb el
1933, 75 anys enrere, podem
observar com les dades són molt
semblants, fins i tot la precipitació
va ser molt igual,  750 mm l’any
1933 i 761 el 2008, dins la mitja-
na climàtica de Sant Julià. La dis-
tribució d'aquestes, ha estat lògica,
especialment repartides entre la
primavera i la tardor, va ploure un
tota de 117 dies, pràcticament 10
dies de cada mes de mitjana.

A Folgueroles van caure 705
mm, una mica per sota de Sant
Julià. Pel que fa a Vilalleons, on hi
ha l'observatori pluviomètric, es va
recollir una xifra molt superior de
precipitació, que supera per poc els
1000 mm. Curiosament sempre hi

plou més cap a aquell sector, enca-
ra que no pas amb tanta diferència
com enguany.

Aquesta xifra de precipitacions,
sense ser exagerada, sí que ha resolt
el problema de la sequera que
vàrem patir l'any passat i principis
d'aquest.

Les temperatures van ser fredes
com correspon als primers mesos
de l’any, i no massa caloroses els
mesos d'estiu, mai per sobre dels
35º a l’estiu ni per sota dels -8º
l’hivern.

52 dies amb boira en total, no
hi ha hagut cap mes sense al
menys un dia de boira, ni tant sols
a l’estiu. 

En el gràfic corresponent al cli-
mograma de Gaussen, es pot
observar com durant 4 mesos s'ha
estat en  el que s'anomena “clima
àrid”, és a dir, quan la xifra mitja-
na de temperatures multiplicada
per 2, queda per sobre del total de
la precipitació mensual. En gene-
ral ha estat un bon any per la plu-
viometria, i un bon any pel que fa
a temperatures, especialment
suaus a l’estiu.

http://www.meteovilatorta.cat
observatori@meteovilatorta.cat
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Entreteniments

Concurs “D’on és aquesta foto?”
Aquesta xemeneia pertany a una de les

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

MONA DE PASQUA. 
Podeu deixar la resposta a les oficines de

l'Ajuntament, fins les 3 del migdia del dime-
cres dia 8 d'abril. Si no voleu retallar la revis-
ta podeu fer-ne una fotocòpia o apuntar les
dades en un full a part.

Entre tots els encertants es sortejarà
una mona de Pasqua per gentilesa de la
Pastisseria Crossandra. 

El sorteig es farà el dijous dia 9 d'abril a les
2 del migdia, a les oficines de l'Ajuntament.

arc sant Martí vent
núvol pluja
llamp remolí
sol xafogor
broma calor
nevada boira
gebre huracà
ventisca humitat

DE

Elements
Meteorològics.

1a part

Butlleta per a participar al concurs 

Resposta: 
La xemeneia pertany a ............…...………………......…………………………………………..........................……...................................................Núm. ..........................

Dades del concursant:

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

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

Per Concep Tort
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Serrallonga a cop de pedal

Des que vaig arribar a Sant Julià i, per afegit, a Les
Guilleries, ara farà uns 20 anys, vaig conèixer una
terra de fantàstics paisatges i petits pobles encisa-
dors de gran bellesa. També, però, vaig descobrir
un paratge ple d'història i d'una fascinant cultura
popular molt arrelada en aquestes, per a mi, des-
conegudes contrades. Castells, éssers fantàstics,
misteriosos boscos, bruixes, monestirs, bando-
lers... Elements que es barregen entre la realitat i
la tradició llegendària popular per dotar a aques-
tes muntanyes d'una interessant personalitat, de
màgia, de vida.

En Joan Sala, àlies Serrallonga, forma part d'a-
quest món de mites i realitats. La seva agitada i
aventurera vida va originar un personatge en la
consciència col·lectiva dels habitants dels pobles
de les Guilleries, un mite. D'ell s'expliquen mol-
tes històries i llegendes: algunes parlen de fets

reals, d'altres afegeixen elements
imaginaris a la realitat, i algunes,
simplement pertanyen a l'àmbit
de les llegendes. Sigui com sigui,
en Serrallonga ha aconseguit pas-
sar a la història, tant a la real com
a la llegendària, i encara que mai
sabrem com era en Serrallonga en
la realitat, és preferible quedar-se
amb aquest personatge mig real,
mig mite, que va recórrer i esti-
mar la seva terra: Les Guilleries.

Des de fa temps he sentit
un interès molt especial per la
vida d'aquest famós bandoler,
així que desprès de llegir i conèi-
xer la seva vida i també les llegen-
des i rondalles vers les seves ges-
tes, només em quedava una cosa
per fer: visitar el que va ser la seva
casa, Mas Serrallonga. Fa uns
anys vaig descobrir que encara
eren visibles les restes de l'edifica-
ció, fet que de seguida em va
excitar prou.

I per fi, aquest matí, he fet
realitat el meu petit somni. Amb
el meu amic "Cuñao" hem pujat
a les nostres bicis i amb ganes i

decisió hem enfilat cap a Can Serrallonga.
Només sortir de Sant Julià la presència d'en

Serrallonga és prou evident. En pocs minuts arri-
bem a Collsameda, un petit coll on en Joan Sala
va cometre el seu primer delicte a l'anar a buscar
unes capes que un seu amic havia robat i amagat
en aquell lloc. Més tard arribem al magnífic Pont
de Malafogassa i, des d'aquí, iniciem la dura i llar-
ga ascensió cap a Vallclara, capella situada sota
una muntanya anomenada Faig Verd. A partir
d'aquí entrem en terreny desconegut, d'espesses
fagedes i boscos de pi roig, just el tipus de vegeta-
ció que feia invisibles als bandolers que poblaven
aquestes valls i muntanyes.

Sense adonar-nos-en, el terreny cada vegada es
més emboscat, agrest i salvatge. Som al veritable
cor de Les Guilleries. Després d'una llarga baixa-
da en busca de la Riera de Querós arribem a una

Serrallonga a cop de pedal
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vall molt tancada, rebel amb els mòbils i d'aspec-
te inexpugnable. La sensació de solitud i de tro-
bar-se lluny de tot i tothom és impressionant. El
poble més proper deu ser Vilanova de Sau, a uns
20Km de pujades i baixades duríssimes. Mig
desorientats, que no perduts, gràcies al meu ine-
xacte mapa, baixem per una humida vessant d'a-
vets fins que trobem les marques vermelles i blan-
ques d'un GR, el qual decidim seguir. Ja feia esto-
na que havia perdut l'esperança de trobar Mas
Serrallonga, sabia que estàvem molt a prop, però
tenia la sensació de que no anàvem pel camí
correcte. De sobte, en un encreuament, trobem
uns pals amb indicacions, "Can Serrallonga
0,8Km", i "Pantà de Sau 11,3Km". Genial!!! Per
fi podré veure la casa del famós bandoler!!!

Baixem pel camí amb emoció fins que localit-
zem una casa antiga, però no tan antiga com hau-
ria de ser. Ens aturem a examinar-la i de seguida
veiem que no pot ser Mas Serrallonga. De sobte,
al girar el cap, veig una espècie d'estret corriol que
es dirigeix cap a un espès sotabosc, i un cop faig
unes passes més, puc observar la porta de Mas
Serrallonga. Amagada sota branques i espines,
apareixen davant meu les restes del Mas. No puc
evitar emocionar-me. El primer que faig és tocar
la porta i les pedres que formen l'arc de l'entrada.
Penso en les vegades que el bandoler ho va fer, i
estranyament em sento identificat amb ell, em
sento bé. Després, el meu amic i jo fem amb cura
(degut a l'estat de la casa) una exploració més
detallada del mas. Descobrim la cuina, habita-
cions amb bigues de fusta encara visibles, el que
sembla el corral, finestres, murs... 

Realment ens adonem que Mas Serrallonga era
una edificació prou important. Fem moltes fotos
per enregistrar tot el que tenim davant. Imagino
com seria la vida aquí, lluny de tothom, l'any
1.600. Em quedo en silenci intentant escoltar el

que aquestes parets i boscos transmeten. Arreu el
silenci es fa notar. 

M'encanta pensar que som al lloc on va
començar a escriure's la història d'un dels perso-
natges mítics de Catalunya, que encara que han
passat 400 anys, per uns moments compartim un
espai comú. Mas Serrallonga és, avui, no més de
quatre parets i bigues de fusta, això es cert, però
mai perdrà la seva màgia i la seva càrrega històri-
ca. Per això, crec que és un lloc especial i molt
recomanable de visitar.
Animeu-vos!!!

Sergi Martínez*

*Sergi Martínez és llagostí, de la Llagosta, des de fa
vint anys és vilatortí de cap de setmana.

Serrallonga a cop de pedal

T’agrada el futbol de qualitat?
Vine al Camp de Sant Julià!

Gaudiràs de futbol d’alt nivell

Fes-te’n soci!
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Itineraris
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Itineraris

Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
14- GUILLERIES

per l'esquerra.

2:57-11,82 km-790m Tres Termes: Deixem el GR i
seguim per la pista de la dreta.

3:20-13,36 km-770m Urbanització La Roca
(Taradell): Hi ha una rodona. Baixem per una pista a la
dreta de la casa, deixem un dipòsit a l'esquerra i conti-
nuem per un corriol que passa per darrera les cases. 

3:29-13,93 km-705m Carrer de Sant Segimon: baixem
a la dreta uns 200 metres, trobem un pal de telèfons on
baixem per un corriol pedregós a la dreta. 

3:37-14,48 km-680m Cruïlla: agafem una pista ampla a
mà esquerra i de seguida una altra més bona a l'esquerra.

3:48-15,19 km-660m Trencant, a la dreta just abans
d'arribar a un tancat. Al cap de 300 metres trenquem a
la dreta. 

4:02-16,11 km-630m Penedes, baixem per la pista i a
150 m trenquem a mà dreta, seguim 150m més i deixem
la pista de pujada per agafar un corriol a mà
esquerra(zona de Biorama). 

4:10-16,68 km-615m Granja de porcs a mà dreta, bai-
xem per la pista asfaltada i a 50m trenquem a mà dreta
continuant per una pista.  

4:19-17,27 km-625m Camí de baixada a l'esquerra on
hi ha una esquena d'ase que priva el pas de vehicles. 

4:23-17,56 km-595m Pantà de Saladeures: travessem
per la presa (compte!), i pugem a la dreta per un corriol.

4:28- 17,86 km- 615 m Pista: ampla a la dreta. Després
de 300m trenquem a l'esquerra per un revolt molt mar-
cat i seguim pel camí principal.

4:52 - 19,50 km - 578 m. L'Omeda: Passem pel costat
d'una bassa que hi ha a la dreta en sentit cap un bosquet
de pins però no hi arribem.

5:01 - 20,10 km - 568 m Can Goules: Després de la casa
seguim per la dreta, travessem l'Eix (C-25) per un pont
i arribem a la Sauleda.

5:12 - 20,77 km - 567m La Sauleda, trenquem l'esque-
rra, després a la dreta. Passem per davant del Tei en sen-
tit al polígon de Sant Julià. Per la Quintana i seguim a
l'esquerra de la carretera.

5:28-21,90 km- 580m La Quintana: Passem per un
corriol paral·lel al costat esquerra de la carretera de
Vilalleons.

5:40- 22,70 km- 576 m Les Set Fonts.
Fusterpuig

ITINERARI:
Set Fonts - Cànoves - Cau de Guilles - Coll de Romagats
- La Pedrija - La Guineu - Tres Termes - La Roca - Penedes
- Saladeuras - l'Omeda - La Sauleda - La Quintana - Set
Fonts

DIFICULTAT: alta - Temps: 5h 40' a peu (calculat a
una mitjana de 4 km/h) - Distància: 22,70 km -
Desnivell: 460 m (acumulats) - Època de l'any: tot
l'any - Aconsellable: A peu o BTT.

DESCRIPCIÓ:
0:00-0,0 km-576m Les Set Fonts: pugem per la Rambla
del Castell, creuem la carretera de Vilalleons i arribem a
la carretera de Sant Hilari. Seguim per la dreta amunt. 

0:18-1,23 km-615m Trencant de Cànoves: a l'esquerra.
Ens desviem i pugem per la pista a la dreta en mig del
bosc.

0:35-2,37 km-730m Trencant: ens desviem cap a la
dreta per una pista que marxa planera.

0:48-3,20 km-815m Cau de Guilles: trobem un corriol
que va d'esquerra a dreta, continuem endavant i trobem
el camí de la carena. Tenim Torrents del Pla al davant.
Seguim a la dreta.

0:55-3,65 km-780m Carretera de Torrents: Seguim a la
dreta.

0:59-3,94 km-740m Caseta de Romagats: seguim un
quilòmetre a l'esquerra per la carretera asfaltada.

1:13-4,90 km-720m Carretera de la Pedrija: a la dreta.
Pista de bosc que puja suaument, trobem un dipòsit a
l'esquerra i seguim per la pista més bona.

1:33-6,20 km-700m. La Pedrija: Pugem cap a la dreta. 

1:58-7,87 km-610m Carretera Urbanització de la
Guineu: Continuem per la dreta.

2:13-8,88 km-650m La Guineu (Mas Sabaters):
Entrem a la urbanització, ens desviem a l'esquerra i des-
prés a la dreta.

2:18-9,23 km-665m Trencant. Quan la pista pavimen-
tada comença a baixar cap a la dreta, pugem per una
pista de bosc a l'esquerra.

2:22-9,48 km-665m Pista, estreta a la dreta que puja
suaument.

2:30-9,97 km-720m Dipòsit: Pujada molt forta a la
dreta. Seguim pel corriol més fresat.

2:45-11,02 km-780m Pista de Puig-l'agulla: seguim
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2607116/GE
CEE

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

Tel. 93 884 81 93
Fax 93 884 81 16

RSI 2605445 - CAT
E-10.12845/GE

CEE

SERRADIS, S.L.
Ctra. Arbúcies, s/n

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

RSIPAC 10-06087 / CAT

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

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

calçats iris
MERCÈ PALLICER LLOBET

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

I el primer trimestre de l'esplai es va acabar. Vam fer
tota mena d'activitats: tallers, jocs i manualitats.
També vam realitzar tots junts una sortida de cap de
setmana.

Activitats del primer trimestre
Vam aprofitar els primers dies del curs per deco-

rar les parets del local amb pintures i dibuixos, per a
sentir-nos-hi més com a casa. Vam celebrar la cas-
tanyada i el Nadal tots plegats, i per grups hem rea-
litzat manualitats, tallers i jocs.

El cap de setmana del 22-23 de novembre férem
la sortida de tardor. Aquest cop la casa escollida va
ser la casa de colònies de La Llobeta, al terme muni-
cipal d'Aiguafreda. Tot i que la casa estava molt
plena (érem tres esplais diferents) disposàrem del
nostre espai on fer les activitats previstes. En aques-
ta ocasió, el tema central de les colònies va girar
entorn el món dels artistes. A través de diferents
activitats vam conèixer aquells elements necessaris
per convertir-se en un artista complert. Tampoc van
faltar-hi el clàssic joc de nit ni la història de por. Per
altra banda, com a novetat, les més grans de l'esplai
ens van preparar un memory game que va resultar
molt entretingut. 

Saló de Nadal
Per segon any consecutiu, els monitors de

l'Esplai Serrallonga vam participar al Saló de Nadal
organitzant tallers de manualitats. Aquest any, l'ac-
tivitat escollida ha estat l'elaboració d'uns orna-
ments de Nadal en forma d'arbre i àngel.

Les colònies d'estiu 
Estem preparant les que seran, ja, les terceres

colònies d'estiu!!! Durant aquests anys, els monitors
estem molt satisfets del seu funcionament intentant
sempre millorar. Les colònies consistiran en una
ruta a peu amb una estada en una casa de colònies.
Més endavant, tindrà lloc una reunió informativa
on podreu conèixer tots els detalls sobre la sortida.
Des d'aquí, us animem a tots els nens i nenes a par-
ticipar-hi.

Més informació
Per acabar, tots aquells nens i nenes que estigueu

interessats en formar part de l'esplai ens podeu tro-
bar els dissabtes de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda a l'an-
tiga escola Bellpuig. 

Per a més informació podeu consultar el blog:
http://emserrallonga.blogspot.com

Sabies que...?
• La població de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons, a 31/03/2009, es desglosa en les
següents franges d'edat i sexes:

Intervals d'edat Homes Dones Totals

0-14 anys 276 277 553
15-29 anys 220 234 454
30-44 anys 373 371 744
45-59 anys 316 324 640
60-74 anys 172 180 352
75-89 anys 80 117 197
+ 90 anys 1 10 11

• L'any 2009, des de l'ú de gener i fins el 31 de març, hi ha hagut el següent movi-
ment demogràfic:

Naixements: 12 Altes: 19
Defuncions: 4 Baixes: 15

• L'any 2008 es van concedir 127 llicències d'obres enfront les 182 del 2003.

• L'any 2008, de gener a setembre, es van recollir 6 tones de roba usada al nostre
poble.

• L'any 2008 es van celebrar 15 casaments civils i 5 de canònics al nostre municipi.
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

Joan Morera Vilamala

C. Jesús, 8
Tels. 93 812 24 13 - 689 92 24 74

SANT JULIÀ DE VILATORTA

FUSTERIA

MORERA

Ausa
gel s.l.

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

Aliments congelats
Distribuïdors de: - Gelats

- Congelats
- Postres
- Marisc viu

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

RESTAURANT de PUIGLAGULLA

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894
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Com ja anunciàvem en la revista de Nadal, el dia 19
de desembre va tenir lloc l'audició d'instruments a
l'Aula de Cultura a on vàrem poder escoltar els
alumnes de Piano, Guitarra, Violí, Trompeta i
Flauta Travessera. Per altre banda va tenir lloc el
concert de Nadal el diumenge dia 21 de desembre
al Saló Catalunya a on vàrem poder escoltar els
grups de Cant Coral de 1r, 2n, 3r i 4rt de
Llenguatge Elemental. Els alumnes d'Iniciació,
Preliminar i Preparatori ens varen fer gaudir amb
un conte amb narrativa, cançons populars i
cançons de Nadal. A continuació varen actuar el
grup de Llenguatge d'adults, després els professors
de l'Escola varen interpretar diferents peces en for-
mació de Duet, i Trio, i el grup de Gralles va inter-
pretar La Rejouissance de G.F. Händel amb acom-
panyament de Piano i Percussió.

La novetat d'aquest curs de dividir l'audició ins-
trumental i el concert de Nadal, va tenir molt bona
acceptació per part del públic, també es va valorar
positivament el fet de poder escoltar els professors
de l'escola en el concert. 

El dia 11 de  Gener de 2009, en motiu de la
Diada de Sant Julià, com cada any, va tenir lloc el
concert pedagògic que organitza l'Escola Municipal
de Música juntament amb l'Ajuntament. Aquest
any va actuar una formació la qual és molt innova-
dora ja que no és gens habitual escoltar un concert
de Gralla i Piano. Els intèrprets varen ser en Pep
Sentmartí (Professor de Llenguatge i Gralla de
l'Escola) a la Gralla i Jordi Vila al Piano. El concert
va tenir un gran èxit  d'assistència de públic i molt
bona acollida. Totes les peces que van interpretar
van ser composades expressament per  duet de
Gralla i Piano. La interpretació dels dos músics va
ser excel·lent, i les explicacions sobre l'origen, la
construcció i diferents detalls sobre la Gralla
comentades per en Pep Sentmartí ens van fer passar
una tarda musical molt enriquidora.

Aquest trimestre acabarem amb una altra audició
instrumental a l'Aula de Cultura, la qual es portarà
a terme el dia 3 d'abril a les 20'00h, i com cada any
els alumnes participaran a la tradicional cantada de
caramelles pels carrers del poble el diumenge de
Pasqua i també a la mostra de Caramelles que es
porta a terme el diumenge següent.

Us recordem que tots els actes que porta a terme
l'escola de Música són oberts a tothom.

Us desitgem que passeu uns bona entrada de
Primavera.

Escola municipal de música
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Escola municipal de música

En aquest article us voldria
explicar una breu història dels
pianistes catalans més relle-
vants que hi ha hagut des de
mitjans del segle XIX fins als
nostres dies.

Trobareu a faltar els noms
d'Isaac Albéniz, d'Enric
Granados o el de Frederic
Mompou, tots ells grans pia-
nistes, però que han passat a la
història més com a composi-
tors que no pas com a intèr-
prets.

El primer gran nom que
trobem és el del barceloní Joan
Bautista Pujol (1835 - 1898),
qui es pot considerar l'inicia-
dor de l'escola pianística cata-
lana.

A més dels molts concerts
realitzats,va desenvolupar una
important tasca pedagògica a
l'Escola Municipal de Música
de Barcelona (situada llavors al
Parc de la Ciutadella) i d'entre
els seus alumnes va haver-hi
Isaac Albéniz, Enric Granados,
Joaquim Malalts i Ricard
Viñes.

Tanmateix, va promoure
per primera vegada a
Barcelona, cicles de concerts
on hi intervenien artistes de
talla internacional.

Joaquim Malalts (Barce-
lona, 1872 - Barcelona, 1912)
després de finalitzar els seus
estudis a Barcelona, es va per-
feccionar al Conservatori de
París i posteriorment va realitzar
extenses gires de concerts per
tot Europa i els Estats Units,
aconseguint la celebritat gràcies
a les seves grans interpretacions
de música espanyola.

Però la figura més impor-
tant a nivell pianístic en aquest
període va ser la de Ricard
Viñes (Lleida, 1875 -
Barcelona, 1943).

Va estudiar a Barcelona
amb J. B. Pujol i amb tan sols
12 anys va ser admès al
Conservatori de París. Allí va
conèixer el compositor
Maurice Ravel amb qui l'uni-
ria una estreta amistat al llarg
de tota la seva vida.

La important vida cultural i
musical de París van fer desen-
volupar encara més el gran
talent de Viñes. La seva fasci-
nant personalitat va captivar
l'ambient intel·lectual de la
ciutat. Va conèixer Picasso,
Cocteau i músics com Erik
Satie, Claude Debussy,
Manuel de Falla i molts més
que li van dedicar llurs compo-
sicions i estrenes.

Va ser un ferm defensor de
la música del seu temps, sacri-
ficant la carrera de “simple”
virtuós per una de més arrisca-
da de difusor de la nova músi-
ca.

D'en Viñes es conserven
alguns enregistraments que,
malgrat les deficiències tècni-
ques de so, s'hi pot percebre
ben bé la seva capacitat d'evo-
car i il·lustrar ambients, paisat-
ges i sensacions a través de la
música i mostrades amb un
domini tècnic aclaparador.

Una altra personalitat musi-
cal destacada va ser Blanca
Selva (1884- 1942), francesa
però de pares catalans. Va
desenvolupar la major part de
la seva carrera concertística

fora de casa nostra, excepte un
curt període a Barcelona, inte-
rromput per la Guerra Civil
espanyola.

Va estar en estret contacte
amb l'Albéniz, qui li va enca-
rregar les primeres audicions
de la dificilíssima “Suite
Iberia” i a més li va dedicar el
Segon quadern.

També va escriure alguns
llibres sobre la tècnica del
piano, molt avançats pedagò-
gicament per a l'època, i on hi
deixa palesa  els seus amplis
coneixements.

Frank Marshall (Mataró,
1883- Barcelona, 1959) va
destacar més com a professor,
especialment des que amb la
mort d'en Granados el 1916,
passà a dirigir el prestigiós cen-
tre que havia fundat el seu
mestre a Barcelona (avui ano-
menat “Acadèmia Marshall”).

Va continuar transmetent la
tradició pianística iniciada per
en Granados a generacions
senceres d'intèrprets. Del seu

Pianistes catalans
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mestratge sorgiren dues de les
pianistes catalanes més impor-
tants de la segona meitat del
segle XX: Alícia de Larrocha i
Rosa Sabater. 

Alícia de Larrocha
(Barcelona, 1923) va ser una

d'esperit, desbordants de so
quan cal, atenta al detall i tèc-
nicament impecables.

Aclamada per la crítica i pel
públic de les millors sales de
concert, Alícia de Larrocha
representa la intèrpret ideal de
la música espanyola, especial-
ment d'en Granados.

Avui en dia, de Larrocha
està ja retirada dels escenaris,
però ens queda el record dels
seu recitals viscuts en directe i
el testimoni de les seves grava-
cions que revelen una artista
irrepetible.

També una nena prodigi va
ser Rosa Sabater (Barcelona,
1929 - Aeroport de Barajas,

1983), morta en accident aeri
quan estava en la plenitud de
la seva carrera.

Artista sensible i amb un
gran poder de comunicació,
Rosa Sabater tenia un tocar
molt íntim, polit i amb una
àmplia gamma de colors de
mil gradacions diferents. És
per això que acostumava a
interpretar Mozart, Debussy,
Ravel, a més, és clar, d'Albéniz
i Granados que tan bé havia
après amb en Marshall.

En l'actualitat hi ha un bon
nombre d'excel·lents pianistes
catalans, la major part dels
quals compaginen la seva acti-
vitat concertística amb la
docència a diferents institu-
cions musicals.

Els seus repertoris abracen
des dels grans mestres (Mozart,
Chopin, Brahms, etc) fins la
música contemporània, i natu-
ralment la música espanyola.

Alguns d'aquests pianistes
són Eulàlia Solé, Miquel Farré,
Carme Vilà, Albert Giménez
Attenelle i Antoni Besses.

excepcional nena prodigi. Sota
el mestratge d'en Frank
Marshall i dotada d'una capa-
citat de treball i intel·ligència
fora del comú, aconseguí
situar-se entre les millors pia-
nistes del món.

El seu estil es caracteritza
per unes interpretacions plenes

Escola municipal de música

arribem a cada casa
VVilatorilatortata
ANUNCIA’T A
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

Tel. 93 889 01 47
08500 VIC

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

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

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

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

– plats preparats
– congelats,…

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

Un any més encetem la temporada amb un
Aplec que cada any te més participació i
que pel seu contingut fa les delícies dels
assistents.

Començarem al matí amb la missa al
Santuari cantada per la Coral Cants i
Rialles i tot seguit la primera audició de
sardanes amb les tradicionals rifes d'ous i
cava. Amb això arribarem a l'hora de dinar.

Després de dinar i descansar una mica
tot gaudint de les magnífiques vistes que
des d'aquest lloc es poden admirar,
començarà l'audició de tarda amb més rifes
d'ous i cava que ens permetran passar una
altra bona estona.

El proper 13 d'Abril (Dilluns de
Pasqua), t'esperem a Puig-l'Agulla. 
¡¡ NO T'HO PERDIS !!

Aplec a Puig-l'Agulla

Com ja vàrem anunciar a la revista de Nadal,
aquest any 2009 ens ha estat concedida l'orga-
nització del tercer aplec Comarcal d'Osona,
agafant el relleu de Casserres i Montesquiu.

El lloc escollit per celebrar l'aplec comarcal
és el parc de Les Set Fonts,  dins encara del seu
75è aniversari. L'Agrupació sardanista de Sant
Julià també commemora enguany la seva 40ª
temporada.

Us avancem una mica el programa previst pel
diumenge, 5 de Juliol de 2009, que durant tot
el dia estarà ple d'actuacions d'arrel catalana:
esbarts, bastoners, gegants, grallers, etc. i, evi-
dentment, sardanes. Tanmateix, exposicions de
fotografies i quadres de temàtica sardanista, tro-
bada de plaques de cava i l'exhibició d'una colla
sardanista.

S'estrenaran tres sardanes, una d'elles dedica-
da al parc de les set fonts i que portarà per títol
“La Font Noguera”, i no us podeu perdre la sar-
dana que, a la tarda, interpretaran les tres cobles
alhora i que no podia ser una altra que la nostra
“Som Vilatortins”

També us anunciem que comptarem amb la
col·laboració del Restaurant de Les Sets Fonts
que ha confeccionat un menú d'aplec a un preu
molt atractiu per poder dinar al mateix parc i
gaudir de tota la festa.

Properament editarem els programes defini-
tius i els socis de l'Agrupació Sardanista els
rebreu a casa vostra.

L'Aplec Comarcal a
Sant Julià

Pel 2009 el programa previst consta de tres
aplecs, cinc audicions d'estiu, un concurs
de colles improvisades, una audició a l'hi-
vern amb castanyada inclosa, una audició a
Vilalleons i un Concert per Nadal. 

Com ja és habitual la primera actuació
de l'any serà l'Aplec de Puig-l'Agulla.

Comença
la Temporada

Sardanista 2009

Si teniu en compte que la sardana és una de les
manifestacions culturals més importants de
Catalunya, el fet que a Sant Julià puguem
mantenir viva la flama del sardanisme des de
fa  40 anys és, en gran mesura, gràcies als 270
socis que té l'entitat.

Es per això que et volem animar a fer-te

Fes-te soci de l'Agrupació Sardanista
soci: per només 10 euros l'any ens ajudaràs a
tirar endavant. T'enviarem la informació sar-
danista de la nostra comarca i tindràs l'entra-
da gratuïta al concert de Nadal que organit-
zem, però sobretot estaràs col·laborant en una
cosa tan nostra i catalana com és la sardana.
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Entreteniments

Solució a
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema:
Jerarquia Eclesiàstica

La foto del concurs del número passat era la imatge de la façana del Santuari de Puig-l'Agulla.
Felicitats al guanyador!

Solució al concurs “D’on és
aquesta foto?” del número passat
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Llar d’infants municipal Patuleia
Després d'unes bones vacances de Nadal, la
Patuleia torna amb les piles carregades i amb mol-
tes ganes de treballar i passar-ho d'allò més bé. 

Només d'arribar vam trobar que tot era blanc
de neu, fet que vam aprofitar per sortir a jugar al
pati, fer ninots de neu... i així treballar l'hivern i
el fred. Ens va agradar molt!

Després de la neu, a la llar d'infants va arribar
el carnestoltes. Enguany el tema va ser els contes
populars. Cada classe va treballar un conte dife-
rent: els més petits  “La Caputxeta vermella”, els
núvols “En Patufet”, els llampecs “L'aneguet
lleig”, les llunes “La Rínxols d'or” i els sols “La
rateta que escombrava l'escaleta”. L'entrada de
l'escola es va decorar amb el conte de “Els tres
porquets”.

Durant la setmana del carnaval, el rei carnes-
toltes ens va manar que vinguéssim de diferents
maneres: un dia amb pijama, un altre amb un
parell de sabates diferents... i el divendres la gran

festa; tots disfressats de diferents personatges de
contes (princeses, caputxetes, dracs, Peters Pans,
Patufets, cavallers, etc.).

També vam celebrar el Dijous Llarder tot
anant a jugar a la plaça Francesc Macià (excepte
els estels) i menjant pa amb tomàquet i botifarra.

nstal.lacions Rosell S.L.

C/. Núria, 23
Telf.   93 888 78 95

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

GERMANS JIMÉNEZ, S.L.
Comerç al major

de fruites
i verdures
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FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES

SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT

DE PROJECTES i PROTOTIPUS 

ACABATS EN PINTURA EPOXI

ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

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

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

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

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

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

VIC (Osona)

SERRALLERIA
MECÀNICA

JOAN TORRENTS

C/ Indústria, 17 - Políg. “La Quintana”
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Tel. i Fax 93 888 71 86

TREBALLS DE FUSTERIA

PERE SALA
Tel. 667 43 13 07
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CEIP Bellpuig

Posem en marxa la biblioteca de l'escola
La nostra escola CEIP Bellpuig és de nova cons-
trucció i com a tal disposa d'un espai habilitat per a
la biblioteca del centre.

Durant el curs 2007/2008 l'escola es planteja
posar en marxa la biblioteca del centre. Tant
l'AMPA com l'Ajuntament veuen el projecte posi-
tiu i decideixen col·laborar-hi. A més, l'escola
compta amb els Premis Baldiri Reixac, els quals
volem destinar íntegrament al fons de la nova
biblioteca. Per poder desenvolupar aquest projecte
vam demanar l'assessorament d'un  professional del
tema, Ricard Giramé, professor de la facultat de
Ciències Humanes, Informació i Interpretació de la
Universitat de Vic.

Cal afegir també, que pels estudiants
d'Informació i Documentació de la UVic, aquesta
proposta serveix per a la part pràctica de l'assignatu-
ra de BEI (Biblioteques Escolars i Infantils) i OAB
(Organització i Administració de Biblioteques)

L'objectiu d'aquesta proposta és dissenyar la
biblioteca de l'escola CEIP Bellpuig amb criteris de
qualitat perquè pugui ser un centre de recursos
modern per satisfer les necessitats educatives, infor-
matives, culturals i recreatives dels alumnes i tota la
comunitat escolar.

Les tasques tècniques i organitzatives han estat
les següents:
1.- Posada a punt (adequació de l'espai, recopilació
de diferents materials ja existents, classificar-los i
seleccionar els nous en funció de les necessitats del

centre escolar).
2.- Distribució de l'espai de la biblioteca (zona d'in-
formació i préstec, zona de referència i consulta,
zona de treball,  zona de lectura informal per als més
petits i zona multimèdia).
3.- Cadena documental (selecció, tria, adquisició,
ubicació i difusió dels documents).
4.- Dinamització i difusió (guia de la biblioteca, car-
tellera, butlletins per a mestres i famílies, préstec,
maleta viatgera, web, exposicions).
5.- Creació d'un logo identificatiu de la biblioteca.

La tasca realitzada fins ara es valora positivament
des de l'escola i desitgem continuar amb la mateixa
línia fins aconseguir la posada en marxa i funciona-
ment de la biblioteca del centre. Des d'aquesta
revista us anirem informant dels diferents avenços
que es vagin produint.

marc fontanals
sant julià de vilatorta
mòbil 635 036 985

marc.fontanals@hotmail.com

treballs de jardineria
poda especialitzada
disseny de jardins
treballs de construcció
regs automàtics
manteniment i tractaments

arribem a cada casa
VVilatorilatortata
ANUNCIA’T A
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Al llarg d'aquests mesos de curs s'ha consolidat
una nova AMPA formada per alguns membres de
l'AMPA anterior i altres de nous. Som un grup de
pares i mares amb il·lusió i ganes de continuar
conduint l'AMPA de l'escola.

Les funcions i finalitats de l'AMPA segueixen
sent les de sempre: oferir  serveis per les famílies  i
donar suport a les activitats de l'escola (menjador,
activitats extraescolars, vigilàncies, festes, reutilit-
zació de llibres, etc.); formar part de la comunitat
educativa participant en diverses col·laboracions i
reunions (Direcció de l'escola, Consell Escolar,
Ajuntament del poble,...); per tant, si formem
part de l'AMPA tenim l'oportunitat de participar
de forma activa en l'educació dels nostres fills,
compartint aquesta tasca amb els/les mestres. 

Estem organitzats en diferents comissions
(menjador, extraescolars, publicacions, festes,...) i
ens reunim un cop al mes. En el número anterior
del Vilatorta us vàrem parlar de la nova extraesco-
lar de tennis, en l'actual número us volem parlar
del menjador i l'extraescolar d'anglès.
Menjador
Des de la comissió de menjador vetllem perquè
els infants mengin sa i equilibrat, que adquireixin
uns bons hàbits alimentaris i d'higiene i que gau-
deixin de l'espai de menjador. A partir d'una pro-
gramació, que es fa conjuntament amb els/les
mestres de l'escola, s'organitzen diferents activi-
tats lúdiques i educatives. Per exemple, aquest
Nadal van guarnir el menjador i van elaborar una
felicitació de Nadal pels pares. 
Anglès
L'acadèmia Osona Idiomes, S.L és la responsable
de dur a terme l'extraescolar d'anglès a partir de
P4. Creiem que l'anglès ha de formar part de la
vida escolar dels nens a partir d'una edat ben pri-

AMPA CEIP Bellpuig

merenca. Aquest és un dels secrets perquè la llen-
gua estrangera s'adquireixi d'una manera sòlida i
amb la màxima naturalitat possible. El  programa,
especialment  dissenyat per a nens petits, permet
involucrar als infants en un medi lingüístic que els
resulta nou i molt atractiu. La rellevant tasca
docent es centra en vessants lúdiques, auditives i
visuals, tanmateix ve acompanyada d'un treball
psicomotriu igualment important en el desenvo-
lupament de la mainada. 

Els nens/es disposen d'un material molt atrac-
tiu que consta de dos llibres (un d'exercicis i un
d'historietes), un Cd de cançons i un Cd rom
d'activitats. Acostumen a treballar els llibres i les
fitxes a classe, mentre que el Cd de cançons i el
Cd rom és per ampliar els coneixements a casa. A
més cada trimestre els nens han de fer unes proves
on es determina el seu progrés. 

Des de l'AMPA us volem transmetre que estem
oberts a qualsevol suggeriment i col·laboració i
podeu contactar amb nosaltres a través del correu
electrònic de l'AMPA: 
ampabellpuig@hotmail.com
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Des del Roser ens agrada treballar les festes, tradi-
cions... i, sobretot, il·lusionar i motivar els alumnes
perquè les visquin de la manera més propera possible
i educant-se amb valors. Com sempre, el Nadal va ser
una d'aquestes festes. 

Vàrem començar el dia 19, celebrant l'arribada
del Patge Reial que, des de la Torre del col·legi, ens
va donar la benvinguda. Més tard, els més petitons
van gaudir fent Cagar el Tió; els més grans, celebrant
l'Amic invisible i, finalment, aquella darrera setmana
lectiva de desembre, tots els alumnes de l'escola varen
representar l'obra del Nadal que enguany va anar de
contes: la Blancaneus, la Ventafocs, les Set Cabretes,
contes que segurament de molt petits tots havíem
escoltat a casa i ens van ser molt familiars i el tema
central de la posada en escena d'enguany.

El Nadal

A punt de fer cagar el tió

Alumnes d’ESO fent l’amic invisible

El ball dels dimonis

El patge Reial dalt de la torre del Roser

Els de 2n d’ESO i el patge Reial

La Caputxeta Vermella collint floretes

Petits i més gran contemplant el patge
dalt de la torre del Roser
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Els alumnes de P3, P4 i  P5 que
pertanyem a les classes de “Les
balenes”, “Les estrelles de mar”
i “Els dofins”, pel desembre vam
anar a passar un bonic dia a
Barcelona,  per visitar l'aquà-
rium; els noms de les nostres
classes estan relacionats amb el
mar perquè als nens els agraden
molt els animals. Només d'arri-
bar-hi  vam anar a veure una
petita obra de teatre: “VIATGE
AL PAÍS DE MARMERÀ”.
L'espectacle  explica la història
de la Mariel, una nena que perd
el seu peix imaginari, en
Marmerà. Una nit, després de
tancar els llums, la Mariel fa un
recorregut per tots els mars del
món per trobar-lo, i  viu aven-
tures sensacionals que li faran
adonar que ja no el necessita, ja

Un dia a l'aquàrium de Barcelona

que s'està fent gran.
Després  vam realitzar una visita lliure pels passadissos i vam

poder  observar peixos, colors i formes, vam escoltar sons i  rialles,
vam aprendre moltes coses i sobretot vam gaudir de vivències que
ens van ajudar a passar un dia molt i molt  divertit.

La prehistòria fora de les aules. 
“Les coves del Toll”  

Vam quedar bocabadats pen-
sant en la diversitat d'animals
prehistòrics que havien viscut
en aquelles coves. Un cop a
dins, vam poder observar com
l'acció del curs de l'aigua durant
milers d'anys havia anat treba-
llant el relleu de les parets de la
cova i els havia donat belles i
curioses formes.

Cap al migdia vam visitar el
museu, que es troba al bell mig
del poble de Moià, on vam
poder veure objectes, ossos i
restes que s'han anat trobant al
llarg dels anys en aquesta zona. 
Aquesta sortida va ser molt
profitosa i ens va agradar
poder experimentar com era la
vida en aquells temps tan
remots.

Els alumnes de 1r i 2n d'Educació Primària, després d'un treball previ
realitzat a l'escola el mes de novembre sobre la prehistòria i els nostres
avantpassats,  vam anar a visitar les coves del Toll i el museu de Moià. 

Allà vam viure un matí ple d'històries i anècdotes: qui hi vivia,
com s'hi vivia, què menjaven, com treballaven, etc.

Els petits observant estorats els peixos

Escoltant atents l’explicació en una de les entrades de les coves
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Els de Cicle Superior vàrem gaudir d'una sortida a Ripoll,
visita molt aprofitada i que ens va agradar molt.

Només arribar ja ens esperaven les guies per portar-nos
cap al Monestir, on ens van explicar  tota la història  (por-
tada, claustre, església, patró.....), vàrem aprendre moltes
coses!

De tant escoltar ens va venir molta gana i allà mateix,
a la plaça, vam esmorzar.

Després uns altres guies ens van acompanyar a la Farga
Palau, on vam poder veure com feien antigament les eines
de coure i ferro.

Vam dinar, que ja era hora,  a un parc,  al costat del riu
Ter.

Havent  dinat,  vam adreçar-nos cap a l'Scriptorium, i
allà ens van explicar com era la vida i la feina que feien als
monestirs. Després ens van ensenyar a escriure amb “plo-
milla” i amb les lletres que feien servir els monjos i vàrem
fer un punt de llibre. 

Un cop acabada l'activitat, corrents cap a l'autocar per
tornar a Sant Julià.

El monestir de Ripoll

Tots els alumnes de 1r i 2n d' ESO ens vam des-
plaçar a Caves Codorniu, a Vilafranca del
Penedès. Va ser fascinant! Tot plegat va resultar un
viatge al llarg del temps on vam comprovar de
quina manera els nostres avantpassats treballaven
el vi i com va néixer el primer cava. Vam adonar-
nos que és un ofici molt antic que s'ha anat adap-
tant al pas del temps i a les necessitats del mercat;
així vam veure unes caves plenes d'ampolles,
mecanitzades i tant grans que fins i tot les vam

Caves Codorniu i el Museu del Vi
recórrer amb carrilet! Seguidament, vam conti-
nuar la nostra excursió: al Museu del Vi de
Vilafranca, un espai on tots vam gaudir d'una
festa dels sentits, per explorar olors, colors,
sorolls... tot relacionat amb el món de la vinya i
del vi. 

Un dia fantàstic ple d'anècdotes i experiències
noves. Vam tornar al Roser cansats, però molt
contents i satisfets.

Els de 3er i 4rt d'ESO vam fer
un petit salt al passat i, al
Museu de la Ciència i la
Tècnica de Terrassa, vam apren-
dre com s'ho feien al segle pas-
sat per elaborar teixits. El
Museu, una antiga fàbrica d'es-
til modernista, va ser un espai

Museu de la Ciència i
la Tècnica de Terrassa

Per acabar, i abans de retor-
nar cap a Sant Julià, vam fer
una passejada per la ciència i
vam experimentar amb palan-
ques, forces magnètiques i tau-
les periòdiques! 

ideal per tal d'imaginar-nos
com era la vida dels treballadors
i dels amos d'una fàbrica tèxtil,
els torns inacabables dels obrers
o d'on provenia el carbó per tal
de fer funcionar les màquines
abans de l'arribada de l'energia
elèctrica.

Alumnes de 5è i 6è esperant per
entrar al monestir
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No cal anar gaire lluny de l'escola per aprendre,
conèixer i gaudir. 

Els alumnes de cicle mitjà del Roser vam visi-
tar les instal·lacions que el Grup Pasqual té a
Gurb i al supermercat de l'Esclat de Malla. 

Primerament ens van passar un audiovisual
sobre el procés de l'elaboració de la llet; després
ens van passar a una sala obsequiant-
nos amb una petita degustació dels
seus productes.  Amb la panxa plena i
una mica més d'energia ens vam equi-
par adequadament per fer una visita
guiada a l'interior de la fàbrica. Que
gran que era! Com brillava! Quina
netedat! tantes màquines... i semblava
que treballaven soles! Envasos que
pugen, envasos que baixen... ara buits,
ara plens... Semblava ben bé una ciu-
tat en ple moviment. Vam quedar
estorats! I tots contents, amb el lot
que ens van regalar, vam encaminar-
nos cap a l'autocar per dirigir-nos a

Anem tots a comprar
l'Esclat  de Malla.

Que divertit! Per grups, anàvem xafardejant
preus i vam simular fer una compra de productes
per àpats dietèticament equilibrats, ja que a classe
havíem estat treballant a fons tot el tema de  l'ali-
mentació. Ah! I ens vam adonar que això de com-
prar és molt més complicat del que ens pensàvem!

- Cantada de Caramelles. Pasqua
Florida.
Diumenge 12 d'abril.

- Aplec de Puig-l'agulla.
Dilluns 13 d'abril.

- XXXII Trobada de Caramelles,
XVIII Concurs de Pintura Ràpida i
V Trobada de col·leccionistes de
plaques de cava. Diumenge 19 d'abril.

- XXVI Caminada popular
de les Guilleries. 
Diumenge 17 de maig.

- Fira de ceràmica El Tupí.
Dissabte 23 i diumenge 24 de maig.

- XIII Homenatge a la vellesa.
Diumenge 7 de juny. 

Agenda

de les

principals

activitats

de

Primavera

Quina patxoca amb el gorro i la bata!
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9

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

Jordi Fiter Vila

FALSOS SOSTRES, PLADUR,
PARQUETS FLOTANTS,

MOSQUITERES, TENDALS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS,
TALLAFOCS, PERSIANES I CORTINES

C. Rector Roca, 10, 3r 2a
Tel. 677 90 06 21

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

PERE MORERA
Pintura decorativa
Pintura industrial

Façanes
Lacats

Vernissos

Taller: C. Indústria, 24
Polígon Industrial La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta

Domicili: C. de la Mercè, 47
08504 Sant Julià de Vilatorta

Telèfon 93 888 76 58
moreramir@yahoo.es



• Ortodòncia • Implants dentals
• Odontologia general • Cirurgia bucal
• Pròtesi dental • Estètica
• Periodòncia

Dilluns de 10 a 2/4 de 2 i
de 3 a 9 de la tarda

Divendres de 3 a 9 del vespre.

C. Onze de setembre, 38, baixos
Tel. 93 888 77 88 - FOLGUEROLES

Domicili: Passatge Font de la Teula, 14
Tel. 93 888 71 35 - SANT JULIÀ DE VILATORTA
Taller: Rec d’Acumulada, 7
08519 FOLGUEROLES - Mòbil 659 13 43 29

30

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

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Restaurant

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

BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Esports

El passat dia 14 de desembre, el C. C.
Calma va organitzar un gran col·loqui
sobre el ciclisme amb motiu del 25è ani-
versari del Club. La xerrada va anar a
càrrec dels corredors professionals Josep
Jufré (Scott- American Beff ), Xavier
Florencio (Bouygues télecom), Joaquim
Rodríguez (Caisse Depargne), l'ex-ciclista
Melcior Mauri, el metge esportiu Sr. Juan
Carlos Alameda (ex- Saumier Duval), la
presidenta de la Federació Catalana de
Ciclisme Sra. Carme Mas, el Sr. Antoni
Miret (Àrbitre) i per últim el Sr. Carles De
Andrés (director de Teledeporte).

L'acte va servir per conèixer els plans
dels ciclistes presents de cara a la tempora-
da d'enguany i per comentar els moments
actuals del ciclisme. Durant el col·loqui es
va homenatjar el Sr. Josep Viladoms presi-
dent del club durant els seus 25 anys d'e-
xistència. Josep Jufré, vinculat al club des
de fa temps, li va llegir una emotiva carta
d'agraïment per la feina feta dins d'aquest
món.

Des de la junta estem molt satisfets de
la manera com es va desenvolupar l'acte, ja
que hi va haver una gran assistència de
públic i una taula de luxe amb la presència
de les persones esmentades anteriorment.

Ja fa uns dies que estem començant a
preparar la propera 5ª edició de la marxa
en BTT de les Guilleries, que es farà el
proper dia 7 de juny i constarà de tres
recorreguts. Esperem tenir força participa-
ció, apunteu-vos-hi!!!.

Des del passat 8 de febrer estem fent
sortides cada diumenge. Si ets aficionat a
la bicicleta ja sigui de carretera o BTT ani-
ma't i vine amb nosaltres; t'ho passaràs
bé!!! Sortim els diumenges a les 8h del matí
del Bar Núria.

La gent que estigui interessada en
adquirir equipaments del club, fer-se la
llicència Federativa o per qualsevol altra
consulta, ens pot trobar el primer i últim
dimarts de cada mes al Pavelló Esportiu
Municipal (sala de juntes).

Fes-te soci del C.C. Calma i obtindràs

descomptes a Cicles Vila Ors (Vic), Cicles 02 (Vic),
Roca joiers (Vic), Perruqueria Carme (St. Julià de
Vilatorta), Extrembike (Calldetenes) i Osona rehabilita-
ció (Vic).

Ja pots visitar la nostra web:
www.cccalma.jimdo.com

Atentament, la Junta

Club Ciclista Calma
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Ja hem acabat la fase prèvia dels campionats de pro-
moció de Barcelona on enguany hi hem tingut 4
equips, que han demostrat una esportivitat

excel·lent i que hi han posat totes les ganes per obte-
nir uns bons resultats. La classificació ha estat la
següent:

CE Vilatorta

A Sant Julià, seguim amb el Bàsquet

(J: partits jugats; G: partits guanyats; P: partits perduts; NP: no presentats; TF: punts fets; TC: punts contraris).
L'equip SÈNIOR femení està jugant la lliga de 3a catalana i a falta de 18 partits per acabar la competi-

ció estan classificades en un meritori  8è lloc, amb els següents resultats:

També aquesta temporada l'equip SÈNIOR masculí està jugant al Consell Esportiu d'Osona, iniciant la
competició al mes de novembre i els seus resultats són:

A part dels resultats de la classificació oficial, no podem oblidar-nos de l'equip més menut de l'entitat,
que entrenen amb molta il·lusió i ganes.

Per a aquest equip no hi ha una competició establerta, però sempre s'organitzen partits amb nens d'al-
tres entitats de bàsquet per poder jugar i començar a notar els nervis i les angoixes que suposa competir amb
d'altres.

CADET MASC. NIVELL B Grup 14

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PUNTS

C.E. VILATORTA 8 8 0 0 543 217 16
C.B.VIC “C” 8 6 2 0 483 370 14
RODA 8 3 5 0 388 432 11
C.B. TORELLÓ “B” 8 3 5 0 403 475 11
C.B. CENTELLES 8 0 8 0 242 565 8

INFANTIL MASC. NIVELL C Grup 11

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PUNTS

C.E. VILATORTA 10 9 1 0 696 400 19
C.B. TONA 10 8 2 0 618 406 18
C.B. CENTELLES 10 6 4 0 540 538 16
CANOVELLES B.C. 9 2 7 0 411 558 11
C.B. LLIGA DE VALL 9 0 9 0 257 566 9

CADET FEME. NIVELL B           Grup 11

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PUNTS

C.B. TONA 8 5 3 0 479 393 13
C.B. VIC “2” 8 5 3 0 429 381 13
LLIGA D’AMUNT “A” 8 5 3 0 434 404 13
C.E. VILATORTA 8 4 4 0 407 439 12
C.B. RODA 8 1 7 0 330 462 9

PRE INFANTIL MASC. NIVELL C         Grup 01

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PUNTS

C.B. MOIÀ 8 6 2 0 377 207 14
C.B. RODA 8 5 3 0 340 331 13
C.B. VIC “B” 8 4 4 0 345 373 12
C.P.E. TARADELL 8 4 4 0 330 353 12
C.E. VILATORTA 8 1 7 0 370 498 9

C.E. VILATORTA
J G P NP TF TC PUNTS

12 7 5 0 657 679 19

C.E. VILATORTA
J G P NP TF TC PUNTS

4 2 2 0 141 177 6
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CE Vilatorta
Com tot bon equip, tenen una
“mascota” molt notable i 
evident: una foca blanca. 
És una més de l'equip i està
molt mimada, i tot i tenir 
equipatge (és el jugador 00)
encara no juga a bàsquet.

Aquest any s'ha fet un partit
amb els nens del C.B.Vic  on els
nostres han demostrat les ganes,
l'esportivitat, la il·lusió i la lluita
per jugar i fer cistelles.

Des de la junta del Club
volem, doncs, encoratjar-los a
seguir posant entusiasme per
jugar partits de bàsquet. 

Tampoc podem oblidar que
hi ha un munt de nens que estan
a l'ESCOLA de bàsquet, que de
moment no formen part de cap
equip, però entrenen setmanal-
ment per aprendre les normes
bàsiques per jugar a bàsquet i
ells són els futurs jugadors dels
equips de la nostra entitat.

Voldríem seguir animant els equips Sèniors perquè segueixin jugant
com fins ara, on el nivell dels equips és molt alt,  i puguin remuntar
posicions en la classificació.

Pels  4 equips  dels campionats de promoció de Barcelona comença
ara la segona volta de la competició on ens toquen categories superiors,
amb equips de molt més nivell i de comarques més llunyanes (de
Matadepera fins a Puigcerdà, passant per Barcelona) i on esperem poder
seguir amb les mateixes ganes i molta esportivitat per poder obtenir uns
bons resultats, i que els equips contraris quan vinguin a jugar a casa sàpi-
guen que a Sant Julià de Vilatorta, a més de ser un poble encantador,
situat en un entorn preciós, hi ha un molt bon nivell de Bàsquet.
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