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Polígon La Quintana
Carrer de la Indústria, 18

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Instalad
Sant Julià s.l.l.

Tel./Fax: 93 812 27 01

2

estètica i massatges
Lídia

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

Av. Montserrat, 31
Tel. 93 888 71 99

08504 Sant Julià de Vilatorta

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

BON NADAL! AQUEST NADAL MIMA ALS TEUS…
Pack Benestar: Neteja de cutis + Massatge local: 36 €

Eterna Juventut: BIOFACELL (Tractament facial, alternatiu
a la cirurgia. Amb una sessió allisa arrugues, dissimula taques,
tanca porus, efecte lifting …)

OFERTA:  1 sessió 48 € - 2 sessions 90 €
Antiestrés: XOCOTERÀPIA (Píling corporal + embolcall

amb xocolata calenta + massatge) 45 €

Pack de teràpies alternatives: 1 sessió de Reiki
+ 1 massatge Ayurveda 48 €

O si ho prefereixes, pots regalar un
xec regal pel valor que desitgis.
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Actes d’hivern

CELEBRACIÓ DE SANT JULIÀ
-Patró de la Parròquia-

Diumenge, 11 de gener de 2009

• a les 12 del migdia, a l’església parroquial

OFICI SOLEMNE
amb el cant de la Missa en llatí,

del compositor vilatortí Ramon Victori

• a les 6 de la tarda, al Saló Catalunya

Concert pedagògic i familiar de 
gralla i piano a càrrec de 

Pep Senmartí i Jordi Vila
Entrada lliure

Els diumenges
18 i 25 de gener,

1, 8, 15 i 22 de febrer
1 de març de 2009

Preu de l’entrada: 4 euros per sessió - Les sessions començaran a 2/4 de 6 de la tarda 

18 de gener: Wall-e
25 de gener: Kunfu Panda
1 de febrer: Indiana Jones i el regne de

la calavera de cristall
8 de febrer: L'esperit del Bosc

15 de febrer: El valent Desperaux
22 de febrer: Madagascar 2

1 de març: Bolt

III SALÓ DE NADAL
AL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL

Dies 29 i 30 de desembre: de 2/4 d'11 del matí a
2/4 de 2 del migdia i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda
Dies 31 de desembre: de 2/4 d'11 del matí a 2/4

de 2 del migdia

Parc d'atraccions inflables: 
Tobogan, Futbolí Humà, Pista americana, Boti-Boti, Brau mecànic

Ludoteca mòbil: Diversos jocs pels més petits, diversos tallers

Cicle de
cinema

infantil i
familiar

Saló Catalunya 2009
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VVilatorilatortata

Data de tancament del proper número

El termini per lliurar el material per a publicar en
la propera edició de la revista VILATORTA
corresponent a l'edició de Pasqua - núm. 53 - s'a-
caba el dia 16 de gener.

Contingut
1. Portada

3. Sumari

4.  Poble

12. POUM

16.  Entreteniments 

19.  Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

21.  Vilatorta Teatre

23. Esplai municipal Serrallonga

25. Escola Municipal de Música

24. Agrupació Sardanista

25. Llar d'infants Patuleia

27. CEIP Bellpuig  

30. AMPA CEIP Bellpuig

32.  Actes de Nadal i Reis

35.  APA i Col.legi del Roser

40.  Esports

41. Club de Futbol Sant Julià

43. Club Esportiu Vilatrota

44. Actes d'hivern

Han col·laborat
en aquest número:
Associació Osona contra el Càncer de Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons, Anna M. Rifà,
Anna Sabaté, Concepció Tort, Francesc
Orenes, Fusterpuig, Maria Creus Grases, Club
ciclista Calma, Associació de Veïns de la Font
d'en Titus, Punt Jove Tortí, Casal d'Avis,
Vilatorta Teatre, Joan Soler, Esplai Municipal
Serrallonga, Escola Municipal de Música,
Agrupació Sardanista, Jaume Miravet, Llar
d'infants municipal Patuleia, AMPA i CEIP
Bellpuig, APA i Col·legi del Roser, Feliu
Puigbò, Club de Futbol Sant Julià, Oriol
Tafanell, C.E. Vilatorta, Rosa Maria Alfonseda
i les cases comercials i particulars anunciants.

- Concert de l'Escola de Música Municipal.
Divendres 19 de desembre.

- Missa del Gall. Dimecres 24 de desembre.
- III Saló de Nadal. Dilluns 29, dimarts 30 i dimecres

31 de desembre.
- Recollida de cartes del Patge Reial.

Dijous 1 de gener.
- Cavalcada de Reis. Dilluns 5 de gener.
- Celebració de Sant Julià. Diumenge 11 de gener
- Cinema Infantil i Familiar. Diumenges 18 i 25 de

gener, 1,8,15 i 22 de febrer i 1 de març.

Agenda

de les

principals

activitats
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Associació Osona contra el Càncer
Entre tots hem fet possible, amb les quotes, les
aportacions i donacions de tota la comarca i les
col·laboracions desinteressades:

- Dotacions d'aparells mèdics
als nostres Hospitals 653.482 euros

- Mamògraf digital 330.000 euros
- Ajudes a malalts i familiars 81.421 euros
- Promoció de formació i

investigació del càncer 137.178 euros
- Educació contra el Càncer 101.553 euros

L'associació Osona Contra el Càncer de Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons, agraeix les vostres
aportacions i us fa saber que la quantitat recollida
en l'acapte d'enguany ha estat de 2.168,11 euros.

Moltes gràcies a tots!

Campió de la Lliga 2 del Sud de França
El pilot de motocròs de

Sant Julià de Vilatorta, David
Boixeda Pujols, ha estat cam-
pió de la lliga 2 del Sud de
França. En David s'està prepa-

rant pel proper any, competir
al campionat europeu júnior,
participar a la lliga L1 de
França i al Campionat nacio-
nal Francès.

Agraïm el suport dels nos-
tres patrocinadors, Yamaha
Ausió, Hebo, Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta i
Vicreu.

Cens i gestió de les activitats en el municipi de Sant Julià de Vilatorta
L'Ajuntament ha signat un conveni amb la Diputació de Barcelona amb l’objecte de dur a terme un

cens d'activitats del municipi, que es realitza a través de l'Oficina d'activitats de la Gerència de Serveis
d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona i l'empresa AMBIO, SL.

Aquest treball, que tindrà una durada aproximada de cinc mesos, ha de permetre a l'ajuntament dis-
posar d'un cens actualitzat de les activitats (tant innòcues com amb incidència ambiental) i del seu estat
de legalització. La informació obtinguda es traslladarà a una aplicació informàtica que alhora facilitarà
la tramitació de les noves activitats i la gestió dels controls preceptius de les activitats ja existents. 

Atès que aquest estudi implica un treball de camp, els demanem la seva col·laboració per a l'obtenció
d'aquelles dades que l'empresa, a la que s'ha encarregat l'estudi, consideri necessàries.
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Des de mitjans d'octubre, el Punt Jove Tortí el
podem trobar al carrer Compositor Ramon
Victori, número 10. L'horari d'aquest nou servei
adreçat als joves és: els dimarts i els dijous a la
tarda de les 5h a les 8h i el dimarts al matí de les
10h a la 1h del migdia.

Aquests horaris són provisionals i s'està treba-
llant per tal de poder obrir de dilluns a divendres,
ambdós inclosos, seguint els horaris esmentats
anteriorment.
En què consisteix el Punt Jove Tortí?
És un nou servei dividit en tres espais diferents:
Punt d'informació juvenil: és el primer espai que
et trobes. És on et pots informar i/o assessorar de
tot tipus de temàtiques que com a jove hi tinguis
curiositat. Els serveis més rellevants
són: la viatgeteca, carnets d'alberguis-
ta, la borsa laboral, borsa de cangurs i
monitors, habitatge, oci i cultura,
informació sobre ensenyament, cur-
sos,.... A més a més, és un espai on
pots dirigir-te per donar la teva opinió
i aportar noves propostes pel teu
poble.
Aula d'autoconsulta: és un espai on
hi ha tres ordinadors que serveixen per
buscar informació tant individual-
ment com amb parella, per fer treballs,
per consultar el correu electrònic,....

Espai jove: és un espai amb diferents

utilitats:
• Espai on els joves es poden trobar amb els seus
amics.
• Espai de jocs ( Wii, jocs de taula,...)
• Espai per fer deures i treball en grups
• Espai per muntar diferents activitats, com ara
mirar una pel·lícula, un partit de futbol,....

Per tant, et convidem que ens vinguis a veure
al Punt Jove i et facis el carnet gratuït, per poder
gaudir de tots aquests serveis!!!!

Si vols més informació ens pots venir a veure o
bé també ens trobaràs al 938 122 506 o pij.vila-
torta@diba.cat.

Moltes gràcies.
Punt Tortí

Què

és el

Punt

Jove

Tortí?
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Aprofito aquest
número de la revista,
en primer lloc per
agrair, com cada any, a
les famílies acollidores
dels participants al
Festival Internacional
de Música de
Cantonigròs d'aquest
any 2008, la seva
entrega i dedicació que
han fet possible, un
any més, portar a
terme l'acolliment a
Sant Julià d'un grup
de dansa, en aquest cas
de Letònia, i que ens
va delectar amb la seva
actuació a la plaça
Catalunya, a més d'a-
conseguir un tercer
premi al Festival. Ben sincerament,  moltíssimes
gràcies a tots de part meva i del meu marit, com
a acollidors i com a presidents i representants de
l'Entitat creada per dur a terme aquest acolli-
ment al nostre poble any rere any. També us vull
transmetre l'agraïment dels propis organitzadors
del Festival. 

En segon lloc, per comunicar la nostra renún-
cia com a presidents de dita Entitat acollidora
pels anys vinents. 

Podria donar moltes raons per justificar
aquesta decisió, però no serien més que meres
excuses i una falta de sinceritat vers al poble i a
tots els qui han col·laborat amb nosaltres al llarg
d'aquets vuit anys. En realitat, solament n'hi ha
una de raó important que ens ha fet prendre
aquesta decisió: com ja he comentat, han estat
vuit anys buscant famílies que volguessin acollir
participants i no hem aconseguit que la gent del
poble respongués a aquesta invitació a l'acolli-
ment. El nostre poble, a l'estiu, s'apropa als tres
mil cinc-cents habitants: aquest any han respost
set famílies a l'acolliment, o sigui 14 habitants i
l'any que hi ha hagut més resposta hem estat 16
famílies, la majoria no nascuts a Sant Julià.

Vol dir això que a la resta de vilatortins no els
interessa aquesta activitat?.

A propòsit de “Cantonigròs”

Deixem la presidència, però nosaltres i les
famílies que han acollit al llarg d'aquets anys sí
seguim interessats en aquest acolliment, doncs
creiem que és una activitat que enriqueix tant a
les persones com al poble; el meu marit i jo
seguirem acollint i col·laborant amb el Festival,
encara que sigui afegint-nos a l'acolliment d'al-
tres pobles. 

Depèn de vosaltres, doncs, que aquest acolli-
ment no es perdi aquí al nostre poble; i dic nos-
tre perquè, malgrat no haver nascut a Sant Julià,
em considero tant vilatortina com el que més.

Vull donar les gracies també a totes les famí-
lies que al llarg d'aquests anys han acollit parti-
cipants dels diferents grups i a tots aquells que
han fet possible el dur a terme aquest esdeveni-
ment, com també a l'Ajuntament en la persona
de Jaume Miravet, regidor de cultura de l'ajun-
tament durant aquests anys i de l'Oriol Tafanell,
actual regidor de cultura.

Us desitjo un Feliç Nadal a tothom i un Any
Nou ple de benaurances.   

M. CREU GRASES
vilatorta@mailcat.org  
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Casal d'avis
Sortida a Peñícola La castanyada

Del 9 al 13 d'octubre vam gaudir de la primera
sortida, de la nova època del Casal, 32 persones de
les 37 apuntades inicialment, vam anar a
Peñíscola, i vam gaudir del següent itinerari:

- dia 9: arribada, visita a Peñíscola i temps lliure
- dia 10. visita a les Coves de Sant Josep a la loca-
litat de la Vall d'Uixó
- dia 11: visita a Morella
- dia 12: al matí, excursió en trenet pel sud i el
nord de Peñíscola, i a la tarda visita al Delta de
l'Ebre
- dia 13: visita al Castell de
Peñíscola, temps lliure, dinar i tor-
nada a casa

L'estada a l'Hotel Prado II, tant
a nivell de neteja, instal·lacions i
restauració, van ser d'una qualitat
mitja-alta, així com el dinar a
Morella. Totes les excursions i visi-
tes que es van fer estaven incloses
amb el preu del viatge. Segons l'o-
pinió del grup, ha estat una excur-
sió molt divertida i d'una relació
qualitat/preu esplèndida, a part s'ha
aconseguit, unes molt bones rela-
cions entre la gent, que no ens
coneixem gaire o gens.

El passat dia 8 de novembre, i
com és tradicional, varem cele-
brar la Castanyada. La festa es va
fer a l'aula de Cultura, ja que al
Casal d'avis no hi cabíem els gai-
rebé 80 socis que ens vam reunir.
Els preparatius del berenar-sopar
es van fer al pati del Casal d'avis,
amb les torradores que ens van
deixar l'ajuntament, en Miquel i
en Ramon (butano), van ser els
mestres torradors.

El menú va ser: pica-pica
de llonganissa, fuet i olives, boti-
farra i arengades a la brasa, coca
de pa torrada, castanyes i pane-
llets, acompanyat de vi i mistela,
cafè i unes gotetes. Com cada

any, els panellets ens els va obsequiar gentilment
la Carme de la Crossandra.

Aprofitant aquesta nova trobada de socis, vam
muntar una pantalla, amb la col·laboració d'en
Jaume Miravet, per passar les fotos i el cd de l'ex-
cursió a Peñíscola. Per finalitzar la vetllada, i ame-
nitzat pel músic Joan Rius, es va ballar fins a
quarts de 12 de la nit.

APROFITEM PER COMUNICAR-VOS
QUE EL PROPER DIA 18 DE GENER,
FAREM LA MATANÇA DEL PORC I TASTET
AL CASAL D'AVIS.
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75 anys de les nostres Set Fonts 

El passat 18 d'octubre es van
commemorar els 75 anys de la
inauguració del parc de les Set
Fonts, en una celebració que
buscava ser quelcom especial.
De fet, no hi haurà gaires
oportunitats més per veure la
companyia Comediants en
plena acció, actuant al nostre
poble.

Aquest acte ha estat orga-
nitzat per l'Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta, amb la
col·laboració dels tres grups
polítics que hi tenen represen-
tació. Per un dia es tractava de
fer que vilatortins i vilatortines
s'apropiessin d'un espai que ja
és seu per definició.

Al vespre del dissabte, els
Comediants van conduir en
tot moment els actes previstos.
Començaren arreplegant els
desitjos i anhels que la quitxa-

lla, petits i no tant petits,
omplien en cartolines de
colors. Uns records emotius
que quedaran en l'ostracisme
fins que un nou aniversari del
parc els torni a fer revifar. Serà
bonic veure què pensàvem del
parc els que celebràrem el 75è
aniversari, a vegades el temps i
l'experiència ens enterboleix
les coses senzilles. A continua-
ció Anton Carrera ens deixà
compartir impressions poèti-
ques de l'indret que estan reco-
llides en la seva obra. Així
mateix ho féu Víctor Pallàs,
nét del mestre d'obres que ideà
aquest lloc, Miquel Pallàs i
Sala, el record del qual fou pre-
sent durant tot l'acte de cele-
bració: el seu nét en traçà un
homenatge emotiu, mentre
s'il·luminava el monòlit que
s'erigeix persistent contra l'o-

blit del mestre.
A continuació els parla-

ments, amb les intervencions
de l'alcalde de Sant Julià sr.
Joan Rosell i del secretari de
Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya, sr.
Emili Valdero. L'acte també
comptà amb la presència del
president del Consell
Comarcal d'Osona, sr. Miquel
Arisa, del cap dels serveis terri-
torials de cultura de la
Generalitat a Barcelona, sr.
Jordi Roca, de Josep Maria
Freixenet, diputat del
Parlament de Catalunya i de
varis alcaldes de la comarca.

L'orquestra Terrassa 48 ens
transmeté tota la placidesa de
les Set Fonts en un concert
d'orquestra de cambra dels que
ja no es gaudeixen, perquè la
melodia en directe dels instru-
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ments de corda ha deixat de
ser un fet habitual en un poble
de tradició musical com el
nostre. Veure el seu director,
Quim Termens, dirigint
només amb la intenció, sense
prodigar-se en el gest, impres-
siona.

Tot estava a punt per des-
bordar la imaginació. I així va
ser. En un espectacle especial-
ment creat per a la ocasió, l'i-
maginari de Comediants va
apoderar-se de l'antiga font
Noguera. Del nord la reina de
les neus, la que serva els cabals
d'aigua, féu acte de presència
en permanent suspensió,
volant enmig de l'arbreda. Ella
despertà les encantèries, que
baixaren d'enmig dels terrats
per rentar de nou la roba com
abans es feia. I el follet entre-
maliat, que sempre s'amaga a
la deu, les sorprengué sortint
de la balconada més alta.

De la glorieta un jardiner

que no es cansa de regar arbres
recordava els textos que
Miquel Pallàs deixà inscrits al
parc per a perpètua memòria.
L'espectacle arribava al seu
final, cloent tots els actes,
havent explicat amb bellesa
artística bocins de la nostra
història local.

Volem agrair des d'aquestes
ratlles la col·laboració de
Joaquim Menció i Joan
Colomer, que restauraren la
maqueta de les Set Fonts que
l'associació de pessebristes ela-
borà segons el projecte original
de Miquel Pallàs, i que fou
exposada davant la font del
peix. A Esteve Camps del res-
taurant la Troballa per haver
gestionat la difusió dels actes
als mitjans de comunicació. I
als serveis administratius i bri-
gada municipal de
l'Ajuntament de Sant Julià per
haver posat entusiasme en tota
la celebració.

A la famíli Pelfort-Llort i a
la família Ylla Català per la
cessió dels seus jardins per a la
vetllada, i al Bar Set Fonts la
seva col·laboració en mantenir
la màgia de l’espai.

I per acabar, donar les grà-
cies als que, seguint l'exemple
de les famílies vilatortines que
sufragaren les obres del parc el
1933, han col·laborat econò-
micament per fer possible que
les Set Fonts rejoveneixin en
un acte de commemoració
col·lectiva: Ca la Manyana,
Pastisseria Crossandra, Obres
Codinachs, Carnisseria Gallart
(Can Puig), Alimentació Fiter,
Electrodomèstics Rosell i Bar
Catalunya.

Els comediants en un
moment de l’actuació
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Poble - Opinió

Ikebana “HARMONIA”

A l'Occident la llar de foc és el punt cen-
tral de l'habitació, com ho és el “tokonoma” a
l'Orient.

Aquí, la composició floral harmonitza i
dóna relleu a la llar. Els espais moderns dema-
nen qualitat de materials i estil de forma. Per
assolir l'harmonia dintre de l'habitació cal
donar importància a la repetició i la forma de
les branques segons les seves altures i movi-
ments.

En aquest cas s'ha aconseguit crear una
forta sensació d'espai. Encara que les bran-
ques s'enfilen amunt, les flors semblen mirar a
l'observador.

Anna Sabaté. 'RIN-SHÔ-KA” Sensei

No sabem com començar; la realitat és que
estem tristos i decebuts. I el pitjor és que
diuen que tothom té allò que es mereix, i això
ens acaba d'entristir més. De veritat que ens
ho mereixem?.

Som un pedaç de tots nosaltres, membres
de la comunitat, vilatortins amb molt d'orgull.
Sempre que se'ns ha demanat la nostra
col·laboració l'hem donada, participant activa-
ment en la vida social, activitats i festes que
s'organitzen al poble.

Fins fa poc no estava clar a quin municipi
havíem de pertànyer, ves per on, algú lluitava
per nosaltres i ens volia....Vàrem tenir moltes
sensacions, i moments d'incertesa i solitud.Al
final, i esperem que així sigui, sembla que ja
podem dir, sense cap mena de dubte, que som
el què volíem:Vilatortins.

Fa vuit anys vàrem crear l'associació de
veïns del barri. El motiu va ser un en concret:
la falta de seguretat en la cruïlla d'entrada a
Sant Julià. Des d'aleshores, any rere any ens
hem trobat periòdicament amb el nostre
alcalde, i aquest últim any amb el regidor Sr.
Mimoso, ja que li ha estat delegada l'atenció a
les associacions.

El resultat és que cada any parlem dels
mateixos temes i a part d'algunes accions
puntuals, els  temes van quedant pendents any
rere any.

Les dues darreres reunions han estat sin-
gulars: hem rebut promeses que no s'han
complert. Sí, hem pres nota de PROMESES i
COMPROMISOS, inclòs ell, el senyor regidor,
va arribar a escriure-les en un paper i tot.
Que potser ha perdut els papers?

Creiem que l'ajuntament ha d'estar al ser-
vei del poble, de tot el poble, i que l'associa-
cionisme és força important ja que dóna vita-
litat i dinamisme. No sols s'ha de cuidar l'as-
sociacionisme, carai! S'ha de potenciar, s'ha
d'incentivar, s'ha d'escoltar, s'ha de mimar. Un
poble és el que són els seus habitants, les
seves associacions culturals, esportives, de
veïns..., de qualsevol tipus. Quantes més
millor, més rics serem, més poble farem.

Voler és poder
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cobert de les visites inoportunes de gossos;
busquem-hi una solució. Tenim el semàfor
d'entrada al poble espatllat des de fa anys.

L'accés al poble a peu pel carrer principal
(Carretera de Vic?) resulta un veritable recor-
regut d'obstacles. A més de perillós: voreres
trencades, aixecades, hi ha un petit tros on no
hi ha vorera i ens veiem obligats a creuar
dues vegades la carretera per arribar al cen-
tre del poble...

Recordareu que fa uns anys l'Ajuntament
va crear una normativa que obligava els pro-
pietaris a fer les voreres al perímetre dels
seus habitatges. Sembla ser que aquesta no
anava per a tothom; ha passat el temps i tot i
que se li ha demanat, l'Ajuntament no ha estat
capaç d'obligar a complir aquesta normativa
als qui encara l'estan incomplint.

El Nadal és moltes coses, i les llums al
carrer fan ambient.Gràcies a l'ajuntament que
ens les col·loca, gestiona permisos, i no ens
cobra el llum però, per què no les pot guar-
dar al nostre
magatzem municipal?. Hi ha lloc de sobres i
les associacions estaríem contentes i agraï-
des: no costa un euro, i si per mala sort es
trenquen, doncs això, mala sort...

Vilatans: fem poble, fem associacionisme.
Regidors: escolteu, mimeu, recolzeu més i
millor les vostres associacions. I si feu prome-
ses o agafeu compromisos: compliu-los.

Associació de veïns de la Font d'en Titus.
Octubre 2008.

La nostra associació ha proposat moltes
coses, idees per a tot el poble. Creiem hones-
tament que ningú podrà dir-nos egoïstes ni
egocèntrics.

La nostra bandera, la cruïlla d'entrada a
Sant Julià, un lloc on s'han produït diversos
accidents.

Quin serà el proper...? A qui li tocarà? I,
quan passi, a qui li retraurem responsabili-
tats...?
A qui baixava a tota velocitat perquè arribava
tard a la feina...?
A qui va treure el morro sense calcular bé la
velocitat del que venia...?
A qui va avançar per la dreta un cotxe que
entrava a la Font d'en Titus i va ensopegar
amb un pobre ciclista o vianant que venia de
la Font d'en Pep...?
O, a qui podria haver fet quelcom més i no ho
va fer..................? (L'equip de govern del nos-
tre Ajuntament).

Tant costa fer alguna cosa? És veritat que la
diputació és tan “capquadrada” que posarà
setge al poble si fem qualsevol acció destina-
da a preservar la seguretat dels vilatans que
paguem puntualment els impostos?

Creiem que falta voluntat, molta voluntat i
responsabilitat. Deu ser l'únic poble de la
comarca que no disposa d'una rotonda d'en-
trada al poble o simplement d'un accés segur
i ben resolt?

Deixeu-nos dir un parell de coses més per
acabar.

Tenim uns parcs infantils que no estan a
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Després de 45 anys, talment com si hagués
estat al final d'una simbòlica i llarga travessia
pel desert, les paraules de Martin Luther King
s'han acomplert en Barack Obama, president
electe dels Estats Units. Ell mateix ho recor-
dava en la festa de la nit del 4 de novembre al
Grant Park de Chicago, després de la victòria,
on tots van ser un i Barack Obama era tots:
“Si queda algú que encara dubti que Amèrica
és un lloc on tot és possible. Si queda algú que
encara no es pregunti si el somni dels nostres
fundadors és viu en els nostres dies. Si queda
algú que encara qüestioni el poder de la nos-
tra democràcia, aquesta nit és la resposta.
Amèrica pot canviar. Ha arribat el moment”.

Un somni acomplert

La victòria d'Obama, doncs, ha estat com
l'acompliment d'un somni que és, ni més ni
menys, el triomf de la raó: una societat fona-
mentada i construïda sobre valors i ideals
més que no pas sobre el poder del diner i de
les armes o el color de la pell. Personalment,
opino que aquest fet és determinant per a la
història humana del nostre planeta perquè
inaugura una nova era oberta a l'esperança
d'una nova organització del món.
Curiosament, per aquesta raó i perquè tots hi
som implicats, ¿qui no ha sentit una mica seva
la victòria d'Obama?

Sense cap mena de dubte, l'aclaparadora
victòria d'Obama sobre McCain -349 dele-
gats enfront de 160- s'ha degut sobretot a la
gran onada de participació de votants que ha
arribat al 66 %. La veu dels joves que votaven
per primera vegada unida a la veu de les
comunitats hispanes i afroamericanes, -és a
dir, la veu dels desvalguts-, s'ha fet sentir
unida, alhora, a la dels mateixos americans,
fondament preocupats per la situació econò-
mica financera d'efectes globalitzadors. Ningú
no diria que el més gran imperi del món hagi
pogut sotragar-se creant un efecte dominó a
escala mundial de conseqüències tan tangi-
bles.

Amb Bush es tanca una etapa de nou con-
servadorisme i de prepotència política, inicia-
da per Reagan al voltant de 1960. Per contra,
amb la victòria d'Obama s'obre una etapa
esperançada de grans expectatives.
Tanmateix, el llegat emmetzinat que deixa

“Jo encara tinc un somni. És un somni arrelat profundament en el somni americà.Tinc un somni que,
un dia, aquesta nació s'aixecarà i viurà el vertader significat del seu credo: “Afirmem que aquestes veri-
tats són evidents, que tots els homes som creats iguals”.

Somio que, un dia, els meus quatre fills no seran jutjats pel color de la seva pell sinó pels trets de la
seva personalitat. Avui tinc un somni! I quan això passi, quan el deixem ressonar en cada poble i cada
casa, en cada estat i cada ciutat, serem capaços de precipitar l'arribada d'aquell dia en què tots els fills
de Déu, homes negres i blancs, jueus i gentils, protestants i catòlics, havent unit les nostres mans, cantem
les paraules d'un vell espiritual negre: Per fi som lliures! Per fi som lliures! Gràcies a Déu totpoderós, per
fi som lliures”.

Martin Luther King 
(Del discurs pronunciat el 1963 en la marxa vers Washington pel treball i la llibertat)
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En faràs 46?
Perquè volem ser diferents i perquè volem celebrar els nostres 46 anys, estem preparant un

sopar pel mes de maig, comenceu a reservar dia a les agendes…
Trobareu més informació en els cartells que anirem penjant. Us hi esperem a tots!!

Bush serà tot un repte per a Obama.: una
depressió econòmica financera d'àmbit inter-
nacional; les dues guerres en actiu d'Irak i
Afganistan; el problema de Guantánamo; la
conflictiva situació d'Orient Mitjà...Tot plegat
unit a les pròpies promeses de canvi intern de
cara al futur dels Estats Units fetes pel mateix
Obama durant la campanya. Gairebé, podríem
dir, tot un programa per a refondre Amèrica.

El somni s'ha acomplert i ha arribat el
canvi, però Obama no és el Messies. Gràcies,
però, a la seva autoritat moral, a la seva inte-
gritat i la seva fiabilitat, m'atreveixo a dir que
el món ha recuperat la credibilitat en la polí-
tica entesa, sobretot, com un servei a la
comunitat i la defensa d'ideals. Amb tot, la
feina està  per a fer. Caldrà veure la seva capa-
citat de gestió tenint en compte que els
poders fàctics el deixin actuar per a dur a
terme el seu programa de política interior i
exterior. Temps al temps per a poder-ho
veure en la perspectiva de les noves coorde-
nades de les relacions internacionals del  món
que es prefigura.

No voldria tancar aquestes línies sense

referir-me a la
grandesa del
p e r d e d o r
McCain en ser
derrotat, el qual
felicità cordial-
ment -voldria
creure que con-
vençut- al nou
president tot
oferint-se-li per
treballar units
en favor del país
com objectiu
comú prioritari.
Tot un exemple!

Sense deixar
de ser realista i
tocant ben bé de peus a terra, deixeu-me dir
una veritat com un temple: ni que sigui en
estat latent, els somnis formen part de la vida,
són un dret al qual no hi podem renunciar i,
fins i tot, a vegades s'acompleixen. Benvinguts
siguin! 

Francesc Orenes

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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Els números del POUM (pla d'ordenació
urbanística municipal) a grans trets

Darrerament hem vist molts números sobre el nou POUM de Sant Julià i Vilalleons, però sempre pre-
sentats en termes de creixement, com si l'objectiu del planejament fos senzillament créixer, oblidant que
el que es pretén és ordenar el territori, corregint deficiències de planejaments anteriors, regulant tots els
aspectes que hi incideixen en el moment actual i fent previsió dels que es puguin arribar a produir en
el futur, no en va la vigència d'un POUM sol sobrepassar els 20 anys. Cal doncs que fem una mica de
memòria:

En les operacions d'ordenació, amb la finalitat d'optimitzar l'ús del territori, es concentren les zones
urbanes de Sant Julià en el sector nord-est del terme municipal, desclassificant terrenys d'altres zones
que en el vigent planejament de 1.983, ara són urbanitzables (quadre 1) i delimitant nou sòl urbanit-
zable a continuació de l'actual nucli urbà (quadre 2), evitant la dispersió sobre el territori de nous assen-
taments urbans. A Vilalleons es desclassifiquen també zones actualment urbanitzables allunyades del
nucli (quadre 1).

Quadre 1.- Sòl que en el Pla General vigent del 1983 és urbanitzable i en la revisió del POUM passa
a no urbanitzable: 

Zona Superfície Núm. Máx.
Habitatges

Hortes de Sant Julià 3 Ha 50 a 35
Camí de la Coma 14 Ha 77 a 147
Muntanya de
Puiglagulla 74 Ha 77 a 104

TOTAL 93 Ha 04 a 286

També es delimita sòl industrial (quadre 2), a continuació del Polígon existent, condicionat però a
una connexió amb l'eix transversal que eviti el pas de camions pel centre del poble.

A banda però d'aquestes operacions se'n regulen d'altres que tenen per finalitat acabar de resoldre
l'entramat urbà existent, ordenant zones que, tot i estar incloses en l'actual sol urbà, encara no s'han
desenvolupat o que tot i haver-ho estat, tenen mancances importants, dotant-les de la vialitat, serveis,
equipaments i espais lliures corresponents (quadre 3).

Amb semblant finalitat es regula un “Pla Especial Urbanístic” (PEU) en sol no urbanitzable per orde-
nar la zona de Vorabosc, nucli amb 8 habitatges ja construïts, en sòl rústic, mancat però d'infrastructu-
res.

Quadre 2.- Sòl que el POUM passa a urbanitzable: Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)

SUD/Zona Superfície Cessions Sòl privat Núm. Max. 
Habit.

Residencial
1 Camí de Can Tramuntana 10 Ha 82 a 7 Ha 36 a 3 Ha 46 a 395
2 Crer de la Mercè 1 88 a 50 a 38 a 40
3 Crer de la Mercè 2 1 Ha 08 a 62 a 46 a 35
TOTAL RESIDENCIAL 12 Ha 78 a 8 Ha 48 a 4 Ha 30 a 470
Industrial
4 Pla de la Quintana 13 Ha 57 a 5 Ha 43 a 8 Ha 14 a 0

TOTAL 26 Ha 35 a 13 Ha 91 a 12 Ha 44 a 470
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Quadre 3.- Sòl que en el planejament de 1983, vigent, ja és urbà però no consolidat, a desenvolu-

par mitjançant PAU (Polígons d'actuació Urbanística) o PMU (Plans de Millora Urbana): 

PAU o PMU/Zona Àmbit en m2 Cessions Sòl privat Num. Max. Habit.

PAU 1 Cr de Sant Jordi 924 92 832 8
PAU 2 Av de Puig i Cunyer 2.781 695 2.086 10
PAU 3 Cr de Calldetenes 4.976 547 4.429 36
PAU 4 Can Rosinés 2.687 1.612 1.075 28
PAU 5 Cr de la Font Noguera 1.700 134 1.566 2
PAU 6 Camí de la Sala (Vilalleons) 1.988 994 994 12
PAU 7 Pl de Catalunya 596 * 596 17
PMU1 Passeig del Torrent 23.303 12.001 11.302 33
PMU 2 La Rambleta 5.887 1.678 4.209 12
PMU 3 Av de Sant Llorenç 17.857 7.857 10.000 32
PMU 4 Camí de la Riera (Vilalleons) 2.600 2.080 520 12
PMU 5 Darrera Cases de Vilalleons 2.543 1.356 1.187 **

* Les cessions van vinculades al SUD 2 “Cr de la Mercè 1”.
** Tot i que les cases ja existeixen, s'estableix un màxim de 12.

Finalment, en previsió de necessitats de futur i en coherència amb l'objectiu que els possibles crei-
xements no s'escampin desordenadament pel territori, es marca una zona de sòl no urbanitzable sense
protecció específica (SNUNP) de 20 Ha 67 a, a continuació del SUD 1 “Camí de Can Tramuntana”,
com a possible futura zona d'expansió. Això no obstant segueix sent sol no urbanitzable qualificat com
“Zona d'Interès Agrícola”  i si algun dia es veiés convenient canviar aquesta classificació només es podrà
fer plantejant una revisió del POUM.

Pel que fa a l'increment del nombre d'habitants, tot i que cal fer unes previsions en base als creixe-
ments dels darrers anys, la fiabilitat de les dades és poca i permet tantes elucubracions numèriques com
es vulgui. Hi intervenen més factors que els merament estadístics. Per una banda un dels increments
importants de població que s'ha produït a Sant Julià, no era previsible fa uns anys: l'annexió de les urba-
nitzacions “Font d'en Titus” i “Font d'en Pep” ha suposat un creixement de prop de 300 habitants, és
a dir més d'un 11 % d'increment. Per altra banda les projeccions que els serveis de la Diputació havien
fet tot just quan es va iniciar la tramitació d'aquest POUM l'any 2.005, segons les quals a l'any 2.008
Sant Julià tindria 3.320 habitants no s'han acomplert i en realitat només en té 2966. Si en previsions a
tres o quatre anys vista fetes per serveis especialitzats hi ha desviacions superiors al 250 % , poc seran
de fiar les que puguem fer a 20 anys vista persones menys preparades.

La revista
Vilatorta
us desitja

bones festes
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Entreteniments

Concurs “D’on és aquesta foto?”
Aquesta imatge està entremig de dos

escuts.
Si sabeu el lloc, podeu GUANYAR UN

TORTELL DE REIS. 
Podeu deixar la resposta a la bústia de

l'Ajuntament, fins a les 8 del vespre del
dimarts 30 de desembre. Si no voleu retallar
la revista podeu fer-ne una fotocòpia o apun-
tar les dades en un full a part.

Entre tots els encertants es sortejarà un
Tortell de Reis per gentilesa de la
Pastisseria Crossandra.

El sorteig es farà el dia 31 de desembre, a
les oficines de l'Ajuntament.

Abat Monjo

Arquebisbe Papa

Bisbe Prefectes

Canonges Prelats

Capellà Presbiteri

Cardenal Primacials

Diaca Vicari

Exorcista

DE

-Jerarquia Eclesiàstica-

Butlleta per a participar al concurs 

Resposta: 
La imatge es troba a  ...…........…...…………………………......…………………………………..........................……...................................................Núm. ..........................

Dades del concursant:

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

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

Per Concep Tort
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Itineraris

Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
13- SANTA MAGDALENA

2:13-8,86 km-463m Mas Salou: passarem pel mig de la
casa i ens enfilarem a l'esquerra per una pista molt bona.

2:20-9,36 km-475m Balmes de Santa Magdalena: al peu
de les balmes marxa, a mà dreta, un petit sender que puja
per unes escales de pedra. És aconsellable seguir per la pista
un tros més (2,26 km uns 35 min.) fins arribar al Claustre
de Santa Magdalena del Conangle.

2:59-11,95 km-580m Castell de Malianta: passat un filat de
vaques seguim el corriol de més a la dreta de baixada.

3:02-12,12 km-560m Coll de la pedrera de Passarella:
després d'un filat agafem la pista de la dreta i a 150 m dei-
xem la pista per anar a l'esquerra tot passant un altre filat
de vaques. Seguim a la dreta per un camí d'herba.

3:14-12,95 km-552m Puig Masqué: continuem recta per
un sender molt marcat. Passarem per l'esquerra de la torre
elèctrica.

3:20-13,36 km-536m Coll de Passarella: seguim la pista a
l'esquerra tot seguint el PR, que el deixarem uns 350 m
després, seguirem sempre a la dreta.

3:50-15,32 km-608m Carretera del Parador: la creuarem i
seguirem per la pista pavimentada que tenim al davant.

3:52-15,44 km-624m Castell de Savassona: trenquem a
l'esquerra. Seguirem les fletxes del Meridià verd. Passarem
la casa de les Punxes i en la següent cruïlla seguim a la dreta
pel PR.

4:32-18,14 km-563m En aquest punt deixem de seguir el
Meridià Verd i continuem pel PR. Passarem pel Compòsit. 

4:45-19,04 km-525m A 500 m de la casa del Compòsit
deixem el PR després d'haver creuat un rierol. Seguim un
corriol a l'esquerra fins a trobar-nos les marques del
Meridià Verd, aquí marxarem a la dreta fins a una pista que
seguim a l'esquerra. 

5:03-20,20 km-582m Carretera de Folgueroles: creuem la
carretera i seguirem sempre per la pista principal fins arri-
bar al Mas d'en Coll.  

5:15-21,00 km-610m Mas d'en Coll: després de la casa
deixem la ruta dels Ibers i seguim a la dreta. 

5:22-21,44 km-603m L'Arumí: passem pel mig de la casa,
deixem la pista bona i seguim a l'esquerra per una pista que
voreja un camp. Quan trobem una cruïlla, seguim a l'es-
querra amunt.

5:36- 22,40 km- 608 m Mas Can Garbells: passem  per la
dreta i després també cap a la dreta.

5:56-23,75 km- 600m Ermita de Sant Roc.

6:12- 24,77 km- 576 m Les Set Fonts.
Fusterpuig

ITINERARI:
Set Fonts - l'Albareda - Pla de les Cabres - Folgueroles - La
Damunt - Torrents - Serrabou - Les Cametes - Salou - Santa
Magdalena - Castell de Maliantes - Collet de Passarella - Sant
Feliuet - Savassona - Les Punxes - El Compòsit - Mas d'en
Coll -  l'Arumí - Can Garbells - Cementiri - Set Fonts

DIFICULTAT: mitja - alta -  TEMPS: 6h 12' a peu (cal-
culat a una mitjana de 4 km/h) - DISTÀNCIA: 25 km -
DESNIVELL: 625 m (acumulats) -  ÈPOCA DE L'ANY:
tot l'any - ACONSELLABLE: A peu o BTT (trams molt
tècnics).

DESCRIPCIÓ:
0:00-0,0 km-576m Les Set Fonts: pugem per la Rambla
del Castell, creuem la carretera de Sant Hilari i continuem
pel carrer del Montseny, carrer Jesús, Plaça Major i carrer
de Sant Roc. 

0:16-1,05 km-600m Ermita de Sant Roc: la voregem per
la dreta, deixem l'hort de l'Albereda a l'esquerra i seguim
sempre a l'esquerra per una pista que passa per sobre la
urbanització.

0:24-1,63 km-610m Corriol: que s'enfila a la dreta i torna
a baixar per agafar una pista.

0:33-2,23 km-600m Pla de les Cabres: just després d'una
torre elèctrica, seguim per un corriol que travessa per la
dreta i baixa suaument, creuem una pista. Passem pel cos-
tat d'una pedrera.

0:47-3,10 km-547m Carretera de Vilanova: la travessem i
passem entre les tanques per un corriol cap a Folgueroles.
Estem sobre la Font del Glaç. Pugem pel carrer Font de la
Sala, Plaça Major i carrer de la Rambla, direcció Tavèrnoles.

1:18-5,20 km-524m El Banús: passat el trencant agafa-
rem un sender PR a l'esquerra. El seguim durant 100 m i el
deixem per anar a la dreta.

1:21-5,39 km-513m Carretera de Tavèrnoles: la seguim a
l'esquerra i la deixem per anar a Serrabou, passarem pel mig
i després de les granges i una pista de tenis trencarem a la
dreta per un camí d'herba marcat per lloses.

1:37-6,44 km-525m. Passarem una bassa per l'esquerra i
anirem seguint sempre per l'esquerra fins a una pista. 

1:49-7,28 km-490m Les Cametes: abans d'entrar a la casa
deixem el camí per enfilar-nos per un corriol a l'esquerra,
flanquejarem fins a trobar una bassa. Seguim pel corriol de
baixada a la dreta fins a la Font de les Cametes.

1:59-7,96 km-425m Sorralta: arribem a una pista asfalta-
da que seguim a la dreta. Seguim la pista direcció Salou i
Santa Magdalena.

2:04-8,28 km-427m Porta de la Guarda de Salou: seguim
a la dreta direcció Santa Magdalena.
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• 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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Vilatorta Teatre
Aquest any 2008, pel grup de teatre és un any

que de ben segur recordarem en la nostra tra-
jectòria. Per primer cop el grup ha pogut allargar
la seva temporada de representacions amb una
obra en concret: “Mort accidental d'un anarquis-
ta” de Dario Fo. Aquest projecte que va iniciar el
nostre director Lluís Badosa, concretament l'any
passat, amb molta constància i paciència. Podem
dir clarament que ha estat un èxit rotund. S'ha
representat nou vegades: tres al nostre poble i la
resta, a Santa Eulàlia de Riuprimer, Olost, Vic,
Calldetenes i Sant Bartomeu del Grau. També
hem de comptar, encara que a porta tancada, l'en-
registrament d'un DVD de la mateixa obra.
Aquest enregistrament es va encarregar a uns pro-
fessionals per a poder participar als premis Caixa
Manlleu de Teatre. Intentarem que ben aviat, si us
interessa, el pugueu comprar.   

També ens hem de felicitar com a grup i com a
poble. De l'homenatge que va rebre el nostre amic
i actor a nivell de tota la comarca, en Joan Bosch
i Riera, a la Gala del 8è Premi de Teatre de Caixa
Manlleu, per a la seva trajectòria artística.

Un altre fet que ha tingut lloc aquest any ha
estat la renovació en part de la junta del grup. Fins
ara la Concepció Tort era la presidenta del grup i
la Dolors Blanch la Vicepresidenta. Volem agrair
públicament, el grup sencer, a aquestes estimades
amigues i grans actrius, la seva constància i la seva
vetlla vers l'entitat durant aquests anys. 

Vull aprofitar aquestes quatre ratlles per infor-
mar-vos que, també aquest any, hem creat la nos-
tra web. Com tothom, ens hem de renovar i

posar-nos al dia amb les noves tecnologies.
L'adreça web és la següent : www.vilatortatea-
tre.ppcc.cat i el nostre correu és
vilatortateatre@gmail.com. Us convido a que hi
feu un cop d'ull i també a que ens escriviu per
correu. Seria molt ferm saber de les vostres inquie-
tuds teatrals, o de projectes, etc. Us atendrem
amb molt de gust. 

També vull esmentar la renovació que l'ajunta-
ment ha fet d'una part del Saló Catalunya. Com
ja sabreu, s'ha actualitzat l'equip de so i una part
de les llums per a l'escenari i de tota la platea, més
una rentada de cara interna. Estem contents i
molt agraïts com a grup, perquè podrem treballar
amb més mitjans professionals. Encara que tenim
clar que el Saló Catalunya és del poble i no del
grup de teatre, nosaltres som l'entitat que per des-
comptat i natural, utilitzem més aquest equipa-
ment i que per tant ens sentim com a nostre.      

I ja per finalitzar benvolguts amics del teatre,
espero que les properes representacions sigueu
tant fidels com fins ara i per tant agrair la vostra
enorme col·laboració. Per la nostra part intenta-
rem no defallir en l'intent de fer representacions
de qualitat i deixar en bon nivell el nom d'aquest,
el nostre estimat poble. Esperem reforçar aquests
anys l'entitat per tenir un pes cultural específic en
el poble.   

Una cordial salutació
Joan Soler i Riera

Vilatorta Teatre
President 

Vilatorta Teatre
desitja a tothom

unes bones festes



FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES

SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT

DE PROJECTES i PROTOTIPUS 

ACABATS EN PINTURA EPOXI

ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

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

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

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

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

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

VIC (Osona)

SERRALLERIA
MECÀNICA

JOAN TORRENTS

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

Tel. i Fax 93 888 71 86

TREBALLS DE FUSTERIA

PERE SALA
Tel. 667 43 13 07
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Esplai Municipal Serrallonga

Un any més, i ja en van quatre, nois i
noies de Sant Julià i rodalies i joves de diver-
ses edats ens reunim els dissabtes a la tarda a
l'Esplai Serrallonga, per passar una estona
de forma diferent, enriquidora i divertida. 

Com és costum, els nois i noies estan
dividits en tres grups, on realitzem activitats
que treballen actituds, valors i objectius més
adequats a la seva edat. A part de trobar-nos
els dissabtes, de tant en tant fem alguna sor-
tida més llarga. En aquesta ocasió, us expli-
carem com van anar les colònies i el casal de
l'estiu passat.

Colònies d'estiu 2008
L'estiu passat vam anar a la Cerdanya. Vam passar
cinc dies fantàstics per la serralada del Cadí. Els
petits vam dormir els primers dies en tendes, men-
tre que els mitjans i els més grans férem una ruta
que ens va portar a diversos refugis: el del Serrat de
les Esposes, el dels Cortals de l'Ingla i el de Sant
Jordi. Els últims dies els vam passar tots plegats a la
casa de colònies de Cortariu.

El tema motriu de les colònies va ser la màgia.
Aprofitant la tranquil·litat i la bellesa dels paisatges
del Pirineu, vam realitzar un munt d'activitats rela-
cionades amb la màgia, amb una atenció especial a
les famoses novel·les de Harry Potter, que tant agra-
den als més petits. Els monitors estem molt con-
tents de com van anar i esperem fer-ne unes de sem-
blants aquest curs.

Casal d'estiu 2008
Després d'un any de progressiva consolidació de

l'esplai, l'Ajuntament ens va fer arribar una iniciati-

va interessant: organitzar de forma conjunta un
casal d'estiu. La proposta va ser rebuda de bon grat
dins l'equip de monitors. Així que en els mesos de
juliol i principis de setembre bona part de nosaltres
vam formar part del projecte. 

Coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpics
de Pekín 2008, vam escollir aquest tema com l'eix
principal del casal. Així doncs, les activitats giraren
entorn a diferents aspectes relacionats amb el món
de les olimpíades. No podia faltar-hi la pràctica dels
diferents esports, inclosa la seva modalitat paral·lím-
pica, com per exemple córrer a peu coix o amb els
ulls embenats. Això ens permetia posar-nos a la pell
de les persones que tenen diferents discapacitats físi-
ques. També vam realitzar diferents manualitats
com ara la construcció d'un mural on quedaven
representades les anelles olímpiques o l'elaboració
d'una torxa. Altres activitats complementaren el
casal com ara el quadern d'estiu, l'hora del conte
pels més petits, les excursions setmanals o l'anada a
la piscina.

En general nosaltres, l'equip de monitors,
estem molt satisfets de l'acollida de la inicia-
tiva en el municipi. En el temps de funcio-
nament del casal prop de 100 nens i nenes
van participar-hi. Per acabar, volem donar
gràcies tant a l'Ajuntament per la confiança
i el suport mostrat com al CEIP Bellpuig
per cedir-nos les seves instal·lacions. Així
doncs, esperem poder repetir entre tots
aquesta experiència l'estiu vinent així com
animem a la resta de nens i nenes a formar-
ne part.

Per a més informació us adrecem al nostre
blog: http://emserrallonga.blogspot.com
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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
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L'Escola municipal de Música de Sant Julià va
encetar el curs el dia 15 de Setembre. Per
començar voldríem comentar que el curs passat,
per una sèrie de circumstàncies (la baixa d'un pro-
fessor al començament de curs i 2 baixes per
malaltia de 2 professores més) va fer s'haguessin
d'anul·lar classes i buscar professorat a mig curs
amb totes les dificultats que això comporta;
aquest any, de nou, ens trobem amb la mateixa
problemàtica que, a l'escriure aquestes ratlles, està
en via de solució. Lògicament, això són esdeveni-
ments que trenquen la normalitat de l'escola i
que, tot i que són justificats, no ens eximeix de
demanar disculpes als alumes i als pares i mares
per no poder donar el servei tal i com voldríem,

Aquest curs hi ha hagut alguns canvis tant dels
components de la direcció de l'escola com la del
claustre de professors.
L'organigrama d'aquest curs és el següent:
- Marcel·lí Druguet: Director de l'escola, profes-
sor de llenguatge, Saxo i Flauta travessera.
- Carles Hernández: Cap d'estudis i professor de
Guitarra
- Mònica Toll: Professora de llenguatge, Cant i
Cant coral
- Pep Sentmartí: Professor de llenguatge d'adults
i Gralla
- Enric Puigdesens: Professor de llenguatge 
- Miquel Jorba: Professor de Piano
- Manel Valls: Professor de trompeta
- Laura Marín: Professora de Violí

Aquest curs hi ha hagut un descens d'alumnes,
dels 85 hem passat als 51, la causa principal d'a-
questa davallada ha estat que la Fundació privada
d'estudis musicals de Vic ha obert unes aules agre-
gades en diferents poblacions entre elles
Folgueroles i Calldetenes en les quals hi havia
alumnes que venien a la nostra escola.

Durant aquest curs es valorarà la possibilitat
que l'Escola municipal de Música de Sant Julià de
Vilatorta passi, també, a ser una aula agregada de
l'Escola de Música de Vic.

Aquest any el concert de Nadal estarà dividit
en dues parts, una serà les audicions internes que
es faran a l'Aula de Cultura el divendres 19 de
desembre a les 20h, i el concert que es farà al Saló
Catalunya el diumenge 21 de desembre a les 12h
del migdia on sentirem els grups de cant coral,
alguns petits grups de cambra i els professors de
l'escola.

L'Escola municipal de Música, juntament amb
l'Ajuntament, continuem organitzant com cada
any, per la festa de Sant Julià, un concert pedagò-
gic de Gralla i Piano que serà el dia 11 de gener a
les 18:00 hores al Saló Catalunya, anirà a càrrec
del professor de l'escola Pep Senmartí acompan-
yat del pianista Jordi Vila.

Us animem a tots i a totes a que vingueu als
concerts que organitza l'escola i pugueu gaudir de
la música amb tots nosaltres.

Us desitgem que passeu unes bones festes de
Nadal!

Escola municipal de música

Us desitja unes

bones festes nadalenques
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Entreteniments

Solució a
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema:
els jocs

La foto del concurs del número passat era el detall d'un dels brancals del pont del carrer del
Pont, a l'entrada a la plaça Major. Felicitats al guanyador!

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

El passat 16 de novembre vàrem celebrar la
tradicional castanyada sardanista al Pavelló
esportiu municipal.

A les 5 de la tarda,  la Cobla Ciutat de
Girona va iniciar la interpretació de les 9 sar-
danes de set tirades previstes per l'ocasió que
varen fer saltar als balladors i gaudir d'una
bona diada als assistents.

A la mitja part es va dur a terme la con-
sumició de 50 Kg. de castanyes, torrades
especialment per l'ocasió, a les brases del
Restaurant de Les Sets Fonts

Tots els assistents, unes 400 persones,
vàrem gaudir d'una esplèndida tarda de sar-
danes.

Castanyada
Sardanista

El  proper 14 de desembre a les 6 de la tarda, l'Agrupació
Sardanista torna a organitzar el tradicional Concert de Nadal
que cada any omple el Saló Catalunya i que arriba a la seva set-
zena edició.

La bona acústica del Saló i el seu aforament fan d'aquest
espai el marc idoni per aquest esdeveniment que enguany tor-
narà a comptar amb la presència de la Cobla La Flama de
Farners i de la Coral Cants i Rialles de Sant Julià amb nou
director i que un any més, col·labora amb l'Agrupació
Sardanista.

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

Com ja és habitual els socis de l'Agrupació Sardanista tin-
dran l'entrada gratuïta.

Concert de Nadal
al Saló Catalunya

L'any 2009, serà sardanísticament parlant, l'any de
Sant Julià. Ens ha estat concedida l'organització del
tercer aplec Comarcal d'Osona, agafant el relleu de
Casserres i Montesquiu.

El lloc escollit per celebrar l'aplec comarcal  es el
parc de Les Set Fonts i dins encara de l'any del seu 75è.

El 3er Aplec Comarcal a Sant Julià
aniversari. L'Agrupació Sardanista de Sant Julià també
l'any vinent commemora la seva 40ª temporada.

Oportunament  informarem del programa previst
pel diumenge 5 de Juliol de 2009, que estarà ple d'ac-
tuacions d'arrel catalana, esbarts, bastoners, gegants,
grallers, etc. I evidentment Sardanes.

Pel 2009 el programa previst consta de tres aplecs,
cinc audicions d'estiu, un concurs de colles improvi-
sades, una audició a l'hivern amb castanyada inclosa,

Calendari de la Temporada  2009
una audició a Vilalleons i un Concert per Nadal. De
tot això us adjuntem el calendari.:

Aplec
Missa Cantada

Audició
Audició

III Aplec Comarcal

Audició

Aplec de Festa Major

Audició

Audició

Audició de Festa Major
Habaneres i Rom Cremat

Audició 
i Concurs de Colles

improvisades

Audició - Castanyada

Concert Nadal

Dilluns (de Pasqua) 13
d’abril (es rifaran per-
nils, cava i ous com ja és
tradicional)

Diumenge 5 juliol

Dissabte 11 juliol

Dissabte 18 juliol

Dissabte 1 agost

Dissabte 8 agost

Dissabte 15 agost

Dissabte 22 agost (amb
coca, fuet i cava per a les
colles que participin)

Diumenge 15 novembre
castanyes i vi dolç per
a tots els assistents

Diumenge 13 desembre

11,30 matí
12,30 matí

5 tarda

TOT EL DIA

10 nit

8,00 nit
10 nit

10 nit

10 nit

6 tarda
8 tarda

10 nit

5 tarda

6 tarda

Puiglagulla Ermita
Pla del Santuari
Pla del Santuari

Parc de les Set Fonts

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Vilalleons

Pça. Catalunya

Pavelló Esportiu
Municipal

Saló Catalunya

Coral Cants i Rialles
Lluïsos

Baix Llobregat

Sabadell
Blanes

Ciutat de Girona

Lluïsos

La Flama de Farners
Ciutat de Girona

Sabadell

La Flama de Farners

Jovenívola d'Agramunt
Grup a determinar

Baix Llobregat

Ciutat de Girona

La Flama de Farners i
Coral Cants i Rialles

Data Hora Lloc Acte Cobla
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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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Llar d’infants municipal Patuleia

Un any més la Patuleia comença un nou curs
escolar. Enguany la llar d'infants està organitzada
en cinc aules diferents: la classe dels  Estels (0 a 1
any), la classe dels  Núvols i la dels Llampecs (1 a
2 anys), la classe dels  Sols (2 a 3 anys) i la classe
de les Llunes (aula mixta, amb els nens grans de 1
a 2 anys i els petits de 2 a 3 anys).

Com ja sabeu, a la Patuleia treballem els temes
inclosos en la programació, començant pel tema
de la classe, fent-lo coincidir amb l'adaptació dels
nens a l'escola. Seguidament hem treballat el
tema de la tardor tot experimentant amb ele-
ments de l'entorn: carbasses, pinyes, magranes,
fulles, castanyes... que hem aconseguit amb la
col·laboració dels pares. Per aprofundir més en

Quan ve Nadal, la cançó del miracle

amb el pessebre de molsa i arboç,

ens fa pensar en unes ganes molt vives,

ens fa pensar en un desig de debò,

de donar coses al noi de la Mare,

coses que vinguin de dintre del cor...

aquest tema cada aula s'ha transformat en un pai-
satge de tardor. També s'ha decorat l'entrada de la
llar d'infants amb la participació de tots els nens i
nenes fent diferents manualitats. Els  Estels han
fet unes enormes gotes de pluja arrugant papers
de cel·lofana de color blau i transparent. Els
Núvols, els Llampecs i les Llunes petites han ela-
borat uns originals arbres fets amb papers de diari
i papers de seda de color marró. I els  Sols i les
Llunes grans han dissenyat uns originals paraigües
de plàstic pintats pels nens i nenes. Amb tots
aquests treballs i activitats hem vestit la Patuleia
de tardor assolint tots els objectius amb diversió.

Aprofitant que comencen les festes, la Patuleia
us desitja un bon Nadal i un feliç any 2009.
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CEIP Bellpuig

Sortida a Savassona
El passat 14 d'octubre els alumnes de 5è van participar en una sortida
a Savassona, activitat organitzada per la Diputació de Barcelona. 

Aquesta sortida la van realitzar juntament amb l'escola de
Folgueroles. 

Al matí van quedar tots convocats a Tavèrnoles, punt de sortida de
la caminada que ens va portar fins al Pla de Savassona. Un cop allà,
vam participar en una gimcana on els alumnes havien de realitzar dife-
rents proves relacionades amb diferents períodes històrics i la seva rela-
ció amb  Savassona i el seu entorn. També vam tenir la possibilitat de
veure i gaudir de la varietat de fauna i vegetació d'aquest espai natural
que tenim tan a prop.

Cap al migdia i al pla que hi ha sota l'Església de Sant Feliuet vam
dinar i jugar una estona. Després vam poder visitar l'església i gaudir
del paisatge. En acabar vam tornar cap a Sant Julià.

L'escola visita una exposició
de la revista Cavall Fort

La setmana del 13 al 17 d'octu-
bre els 6 grups de primària van
visitar una exposició de la revis-
ta infantil Cavall Fort. En dife-
rents dies, cada cicle es va des-
plaçar fins a la bibilioteca Joan
Triadú, de Vic, lloc on hi havia
l'exposició.

Els nens i nenes de Cicle
Inicial i Mitjà van fer un taller
sobre la història de la revista on
hi destacaven els diferents
escriptors i dibuixants de la
publicació i, alhora, es repassa-

ven seccions històriques de la
revista.

El punt i final era un joc de
memòria on els personatges de
la revista eren els protagonistes.
Els alumnes de Cicle Superior
van aprofitar la visita a l'exposi-
ció per veure com s'organitza la
biblioteca de Vic i observar totes
les funcions que té.

Els dies següents cada grup va
fer un petit treball sobre la revis-
ta, tot i que molts nens i nenes
la coneixien des de fa anys.

Sortida al
Liceu i a
l'Imax

El passat dimecres 22 d'oc-
tubre els alumnes de Cicle
Superior vam fer una sortida
a Barcelona.

Al matí vam fer una visi-
ta guiada pel Gran Teatre
del Liceu, un dels llocs
emblemàtics del passat i el
present cultural de
Barcelona. Ens van mostrar
diferents espais d'aquest edi-
fici com la platea i la Sala
dels Miralls. Coincidint
amb les dates de la nostra
visita, estava en representa-
ció una obra d'Àngel
Guimerà, i s’hi exposava un
audiovisual sobre la seva
vida i obra.

Més tard vam dinar i pas-
sar una estona d'esbarjo al
Maremàgnum. 

Cap a quarts de tres vam
entrar a l'Imax a veure una
películ.la en 3D: “Las pro-
fundidades marinas”. Ens ho
vam passar molt bé amb
aquelles ulleres tan “freakies”.

Iniciem un nou curs
El passat 15 de setembre es va

encetar el nou curs escolar 2008-
2009 amb un total de  163
alumnes a l'escola i 19 mestres.
D'aquests mestres, 2 són nous
respecte al curs anterior.
Aquest any hi ha un seguit de
novetats respecte al curs passat:

-Introducció de la nova llei
(LOE) a Cicle Mitjà.

-Estrenem una nova activitat
extraescolar (tennis).

Com cada any, des de l'escola
hem pensat un tema que durant
l'any s'anirà treballant en dife-
rents àmbits: a l'aula,  a les excur-
sions,  als tallers, en la  decoració
de l'escola, etc. El tema escollit
aquest curs és el del cinema.

Des de l'escola hem arrencat
aquest curs amb moltes ganes de
treballar conjuntament amb
vosaltres i tota la comunitat edu-
cativa.
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Museu de la Ciència de Barcelona Cosmocaixa
El dijous 23 d'octubre els nens i nenes de 1r i 2n
van anar al Cosmocaixa de Barcelona. Primer van
fer un petit recorregut pel museu amb la finalitat
d'anar descobrint tot el que ens aporten els dife-
rents àmbits de la ciència. Els nens i nenes van
poden tocar, experimentar i observar diferents
propostes que ofereix el museu.

Després van anar a fer el taller “Toca Toca !”
amb l'objectiu d'apropar-se a la natura amb els
cinc sentits, experimentar el contacte directe amb
els animals i les plantes de diferents hàbitats del
planeta i fomentar el respecte pels éssers vius a tra-
vés d'una comprensió millor dels seus hàbitats.

Els/les monitors/res van explicar les caracterís-
tiques principals de diferents animals caracterís-
tics de tres espais naturals emblemàtics del plane-
ta: la selva, la mediterrània i el desert.
No cal dir-ho, però ens ho vam passar molt bé.

Festa de la castanyada
El passat dimecres 31 d'octubre a la tarda, vam
celebrar la tradicional festa de la castanyada. 

Aquest any la Comissió de Festes va progra-
mar un seguit d'activitats adaptades a tots els
nivells del centre. Els alumnes de 6è es van dis-
fressar de castanyeres i ens van realitzar una ver-
sió teatrealitzada del conte de La Castanyera. 

Després van cantar i interpretar amb flauta la
cançó de La Castanyera. 

Un cop finalitzades aquestes activitats ens
vam menjar les castanyes i les mandarines a sota
el porxo de l'escola. 

Les castanyes les van torrar un grup de pares
que formen part de la nova comissió de
l'AMPA. Aprofitem aquestes línies per donar-
los les gràcies.
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CEIP Bellpuig

arribem a cada casa
VVilatorilatortata

ANUNCIA’T A

La Fageda d'en Jordà

El divendres dia 17 d'octubre, els alumnes i mes-
tres d'Educació Infantil vam anar a veure la Fageda
d'en Jordà, per tal de poder observar els colors de
la tardor en un entorn diferent del nostre.
Amb un temps amenaçador vam marxar ben con-
tents amb l'autobús.

Després d'una carretera de revolts, vam arribar
a Santa Pau.

Primer de tot, vam esmorzar i després vam
pujar en uns carros que ens van dur dins la matei-
xa Fageda. Pel camí, des del carro, vam poder
observar l'espai ampli, obert i acollidor que ens
ofereix aquest tipus de bosc. Vam poder veure
fulles a terra, bolets, heures  i molta molsa.

Quan vam ser al mig del bosc, vam baixar dels
carros i en Lluís ens va explicar una llegenda que
parlava d'un follet, un fuster i la seva dona, que
són els que van tenir la idea, i la van portar a
terme, de fer uns carros perquè la gent passegés
per la Fageda sense cansar-se ( a algú li va semblar
veure el follet per allà a la vora).

Després vam caminar una mica i també vam
callar un moment per poder sentir el silenci i la
pau que es respira en aquell lloc tan tranquil.

Quan vam acabar el passeig, vam tornar amb
els carros i vam anar al camping Lava, on vam
poder gaudir d'un sol esplèndid que ens va deixar
dinar i fer jocs fins l'hora de marxar.
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Ja ha passat un altre estiu i aquest curs l'ampa ha tornat
a organitzar les activitats extraescolars. Com al curs passat,
els alumnes poden escollir entre fer teatre amb en Joan
Petit (els alumnes de P4 i P5), dibuix amb en Toni Ortiz,
escacs amb en Lluís Comes i anglès amb Osona Idiomes,
així com, de cara al tercer trimestre, natació.

Com a novetat, aquest curs formem part de l'anomena-
da “operació tennis”, una activitat extraescolar oberta a tots
els nens i nenes del nostre poble i organitzada amb l'ob-
jectiu tan de promocionar aquest esport com de detectar
nous talents dins aquest àmbit. 

El naixement d'aquest projecte va tenir lloc el mes de
juny quan un grup de monitors i monitores coordinats per
en Carles Joan van venir una tarda a l'escola a fer un seguit
d'activitats. Una vegada distribuïts els nens i nenes en dos
grups segons les edats, van rebre unes nocions bàsiques
sobre aquest esport a més d'un berenar per gentilesa de
“Crossandra” i uns petits obsequis per part dels formadors
que realitzaven les activitats. Més endavant, amb el suport
de l'Ajuntament, es va crear un casal d'estiu al Tennis Sant
Julià per començar a promocionar aquest esport.

Així doncs, amb un nombre de nens inscrits que voreja
els 40, aquest curs es realitzen classes de tennis de dilluns a
dissabte amb un grup de monitors i monitores a les pistes
del Club de Tennis Sant Julià. És una activitat extraescolar
que, gràcies a que es realitza en horari de tardes, s'ha pogut
oferir fins i tot als alumnes de P3. Com a part de les acti-
vitats programades es va dur a terme, el passat 15 de
novembre, un intercanvi entre les escoles de Calldetenes,
Sant  Bartomeu del Grau, Sant Hipòlit de Voltregà, Club
Pati Vic i Sant Julià de Vilatorta. A les pistes del nostre
poble els nens i nenes van poder  jugar, competir en par-
tits i compartir bones estones i un berenar amb altres prin-
cipiants del tennis com ells.

També hi ha previstes dues sortides més cap a finals de
curs:  una per assistir al torneig Comte de Godó que tindrà
lloc al Real Club de Tennis de Barcelona, i una altre per
acomiadar el curs que consistirà en passar un dia a Port
Aventura.

AMPA CEIP Bellpuig

L’AMPA del
CEIP Bellpuig

us desitja
bones festes
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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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Reclutament
de patges
per la
cavalcada
Tots els nois i noies que tinguin més
de 10 anys i adults que vulguin parti-
cipar com a patges en la cavalcada de
Reis, es poden apuntar a les oficines de
l'Ajuntament abans del dia 19 de
desembre.

Recollida
de cartes
per als Reis
de l'Orient
El Patge Reial recollirà les cartes dels
nens i nenes dirigides als Reis de
l'Orient, el proper dia 1 de gener del
2009, a les 6 de la tarda al Saló
Catalunya.

Cavalcada de Reis
Els Reis de l'Orient arribaran amb les seves carrosses i acompan-
yats per un seguici de  patges i una banda musical, el proper dia
5 de gener del 2009 a les 7 de la tarda. La comitiva farà la seva
entrada a Sant Julià per la carretera de Vilalleons. A l'ermita de
Sant Roc, portaran les seves ofrenes al pessebre vivent muntat
expressament per a l'ocasió. Després, al Pavelló esportiu munici-
pal saludaran a la gent i faran el repartiment de joguines.

XXVII Concurs
de Pessebres
Casolans
El Concurs de pessebres casolans arriba a la
27a edició. En aquest concurs hi poden parti-
cipar tots els pessebres fets a casa. Un jurat els
visitarà durant les festes i tindrà en compte,
sobretot, que siguin construïts amb materials
tradicionals (molsa, suro, figures de fang, etc).
Els participants s'han d'inscriure a les oficines
de l'Ajuntament i seran obsequiats amb un
record commemoratiu.

Campanya Reis per
a tots els infants
Ja s'ha posat en marxa la campanya Reis per a tots els infants.
Aquesta campanya té per objectiu que tots els nens i nenes de fins
a 7 anys, empadronats al municipi, tinguin un present lliurat per-
sonalment pels Reis de l'Orient. L'acte tindrà lloc al Pavelló
Esportiu Municipal un cop finalitzada la cavalcada de reis del dia
5 de gener. Per participar en la campanya, els pares han d'ins-
criure i recollir les butlletes dels seus fills a les oficines de
l'Ajuntament fins el dia 19 de desembre de 2008.  

Missa
del Gall
La tradicional Missa del Gall es farà a
les 12 de la nit del dissabte 24 de
desembre a l'església parroquial, amb
el cant de l'ofici en llatí del composi-
tor Ramon Victori.
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Quan som joves necessitem més que mai a les
persones grans perquè elles ja han passat per
aquesta etapa de la vida i necessitem del seu amor
i comprensió.

Quantes vegades a la vida ens ha estat útil
aquella recepta de la iaia per curar el constipat,
aquella recepta de macarrons tan bons -que
segons els néts, només sap fer ella- o bé aquell
consell que ens va donar l'avi per donar-nos un
cop de mà en l'educació dels nostres fills davant
una situació difícil? ... Moltes, oi?

“Ser avi”, en el bon sentit de la paraula, és una
de les experiències més meravelloses que la vida
pot regalar a una persona. Jugar amb els néts que
formen part de l'entorn familiar i la seva des-
cendència és quelcom molt aventurer i que ajuda
a viure el dia a dia. “Un nét” fa reviure aquell
esperit d'infant que es porta a dins però que
tenien oblidat des de feia temps.

En l'actualitat, molts néts creixen i s'eduquen
amb els avis perquè els pares tenen necessitat de
treballar. Són els avis qui els vénen a portar i a
recollir a l'escola, els mimen quan estan malalts,
etc. No hi ha dubte que alguns fan de pares dues
vegades i amb més dedicació que mai, perquè dis-
posen de temps i  reben estimació, s'asseuen amb
ells per explicar-los boniques històries de la seva
infantesa, etc.

Tots necessitem de tots, per això des del
col·legi eduquem i ensenyem als néts que als avis
se'ls ha   d'anar a veure, ajudar-los en tot el que es
pugui, respectar-los i estimar-los. D'aquesta
manera, de ben segur que ells ens transmetran
conceptes bàsics i fonamentals d'amor i família,
seran un pou d'experiències, bones fonts d'infor-

La màgia dels avis i els néts

mació i exemple de vida.
La importància d'aquest binomi “avi- nét” a

l'escola és el que any rere any ens anima a home-
natjar-los i a dedicar-los des del col·legi una tarda,
la tarda en què celebrem “La festa de les àvies i els
avis dels nostres alumnes”.

Enguany, com ja es va fent des de fa anys, vam
commemorar la festa de la nostra Patrona “La
Mare de Déu del Roser” el divendres 10 d'octu-
bre. Durant el matí, els alumnes van portar flors
per confeccionar rams i poder fer l'ofrena floral a
la Mare de Déu del Roser, a la Capella. Després
va tenir lloc la tradicional xocolatada al pati cen-
tral i al camp de futbol, en la qual petits i grans
van poder llepar-s'hi els dits. I a la tarda, per quart
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any consecutiu, varem celebrar
l'emotiva festa d'àvies i avis del
nostres alumnes. 

A 1/4 de 4 de la tarda, a la
Capella, coincidint l'acte amb
del comiat de l'avi de  dos alum-
nes del col·legi (el Sr. Francesc
Rosell (a.c.s.), abans d'iniciar-se
la celebració tots els presents
dempeus, el recordaven mentre
el Sr. Josep Serdà, professor de
Música a l'escola interpretava
“Schindler”.  Posteriorment els
alumnes de P3 fins a 4rt d'ESO
els van oferir un entranyable
concert de cant coral per fer-los
sentir els protagonistes de la
festa i convidar-los a cantar amb
ells cançons d'ara i de sempre
com El Virolai o Els Segadors.

Tot seguit, a la mateixa
Capella, es va obsequiar al Sr.
Manel Martínez, avi de la Dàlia
Martinez de P3, i a  la Sra.
Geltrudis Rosich, àvia de l'Enric
Mònaco de 6è d'E.P, per ser els
avis de més edat presents a la
festa. Posteriorment, el Sr.
Anton Xavier Grau, avi del
Roger Balcells, en nom de tots
els avis, va adreçar unes boni-
ques paraules als professors
agraint la tasca educativa que
porten a terme. 

Per últim, els alumnes de 4rt,
els més grans de l'escola, els hi
van fer entrega d'un marc de
fotos elaborat pels alumnes del
col·legi i els van servir coca,
xocolata i begudes en el berenar
de germanor que va tenir lloc al
Pati de vidre, preparat per l'oca-
sió.  

Va ser una festa carregada
d'emocions i enguany varem
poder comptar amb la presència
d'uns 170 avis. Per molts anys
puguin venir a celebrar-ho i tant
de bo l'any vinent puguem ser
tots els d'aquest any i molts més!

Ja tornem a ser-hi? Setembre, el mes màgic de les escoles. El mes
de la primera empenta, i no precisament suau. Aquell mes en el
qual hem de procurar que els nens i les nenes, els nois i les noies
s'adaptin, es relacionin més que mai, rendeixin i a més es sentin bé
al col·legi.

Enguany, al Roser, varem començar l'escola d'una manera espe-
cial, amb una “afectuosa rebuda als alumnes”  iniciant aquest  pri-
mer dia  amb una mica d'espectacle. 

Els professors es varen voler disfressar de col·legials/ales i es van
vestir amb bates, cuetes, turbants...  portant una lletra a la mà
cadascun.  

A les 9 hores, varen anar a buscar els alumnes a les portes d'en-
trada  i els varen acompanyar a les escales del pati central. Allà,
entre totes les professores, varen combinar les lletres que portava
cadascuna a la mà per donar-los la Benvinguda.  Després van anar
a les respectives aules per començar les classes amb normalitat. Una
manera ben divertida de començar, oi?

Que tinguem un bon curs!

El primer dia de curs

Quines ganes de veure-us ja més crescuts a l'escola:
el primer dia de curs”
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Tota una etapa escolar a les nostres aules
Ja fa uns quants anys

que la Cristina, l'Àlex,
l'Èric, en Gerard, la
Meritxell, en Robert, la
Maria, l'Anna, en Dani,
la Divina, l'Adil, en
Jordi, l'Idoia, la Irene, en
Raül, la Laura i l'Agustí
van començar a parlar,
caminar, relacionar-se,
fer amics i compartir
vivències a la nostra
escola. Sí, sembla que
era ahir i ja han transco-
rregut gairebé 16 anys!
Com passa el temps!

Ells van viure llur
etapa escolar a les nostres
aules i des del col·legi sempre hem treballat, aju-
dat i col·laborat amb les famílies, que ens van con-
fiar l'educació dels seus fills, establint una estreta
relació entre pares i professors amb la finalitat de
fer d'aquests alumnes gent responsable, autòno-
ma, crítica i, per damunt de tot, persones.

N'hem quedat satisfets i no tenim dubte que
aquesta promoció, igual que les altres, sabrà apro-
fitar tots aquells valors i continguts apresos durant
aquests anys i els  posarà en pràctica.

Tots ens recordaran, recordaran sempre El
Roser com la seva escola, l'escola de la seva infan-

tesa i, per altra banda, els qui ens dediquem a la
docència, i la sentim, tampoc oblidarem el seu pas
per les aules. 

Per commemorar l'últim pas d'aquests alum-
nes pel col·legi, el passat dia 19 de juny es va fer
l'acomiadament dels alumnes que acabaven els
seus estudis de Secundària.

Ja de bon matí, tots els alumnes tant
d'Educació Primària com Secundària els varen
esperar al pati central del col·legi i allà els varen
cantar i ballar una cançó en cercle. Després ells
mateixos també varen ballar-la fent una petita

rodona a l'interior, com
a protagonistes de la
festa. 

Posteriorment, se'ls
van penjar unes bandes
amb un adjectiu molt
apropiat per a cada
alumne i se'ls va posar el
birret. Ells, amb molt
d'afecte  i respecte, van
fer el mateix amb tots els
professors que hi ha al
col·legi. A continuació
els seus companys de 3r
d'ESO els van llegir
dedicatòries i tots els
professors els varem can-
tar una cançó de comiat
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amb la lletra adaptada a la Diada. Més tard, se'ls va donar un
DVD amb tot un seguit d'experiències i bons moments viscuts
al llarg d'aquests anys (Castanyada, sortides culturals, celebra-
cions de Nadal, colònies...).

Al migdia, tots els alumnes d'ESO i professors, van fer amb
ells  l'últim dinar de germanor. A 3/4 de 5, va haver-hi el
comiat final en el qual tots els alumnes els  van cantar la cançó
“El curs s'ha acabat...” i alguns van deixar caure més d'una lla-
grimeta. 

L'acte del vespre va ser una mica més seriós i emotiu. A la
primera part, a la capella, un centenar d'alumnes van oferir un
concert als seus companys de 4t d'ESO.

Posteriorment, a la Sala d'Actes, es va celebrar un acte acadè-
mic amb la intervenció de diferents personalitats. Primer van
ser els  alumnes que van dir unes paraules d'agraïment als mes-
tres i a l'escola, després varen parlar un representant de
l'Associació de Pares, la tutora i el director del col·legi i l'inter-
venció principal va anar a càrrec de la Sra. Irene Vallvé, mestra
del CEIP El Turó del Cargol i Coordinadora Nacional de les
escoles associades a UNESCO de Catalunya. 

A continuació, el Sr. Armand Lloret en representació del
President de l'Agrupació d'Antics Alumnes, els va lliurar el car-
net que els reconeix com a membres de la Institució.

Per últim, al “Pati de vidre” es va celebrar el sopar familiar
amb assistència dels alumnes homenatjats, acompanyats dels
seus pares i de tota la comunitat educativa del col·legi.

Van acompanyar a les persones homenatjades, el Sr. Sebastià
Àlvarez Vila en representació del Patronat, el Sr. Joan Rosell
(Alcalde de Sant Julià), la Sra. Mª Carme Sala (regidora
d'Educació), la Sra. Alícia Descamps (Tutora), el Sr. Antoni
Vilademunt (Director), el Sr. Lluís Solanas (president de
l'Associació de pares) i el Sr. Jordi Moreta, els pares i tota la
comunitat educativa del centre. 

Va ser una diada plena d'emocions i per recordar ara i sempre.

EL COMIAT DELS
ALUMNES DE
4rt d'ESO
Diada dels Adéus
de la Promoció 07 - 08
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Esports

Després d'uns quants anys d'inactivitat, el
C.C.Calma vol informar a tots els Vilatortins que
enguany s'ha fet una renovació de la junta del Club
que antigament presidia el Sr. Josep Mª Viladoms i
que actualment la presideix el Sr. Emili Planas.
Alhora informar-vos de les diferents activitats que
tenim previstes de cara  a l'any vinent.

Pel mes de juny de 2009, està previst fer la 5ª edi-
ció de la marxa en BTT de les Guilleries, la qual fins
ara era organitzada per l' Òscar i Pere Uya en con-
cessió del C.C.Calma. Actualment ells ja formen
part de la nova junta.

Per la Festa Major de l'any vinent, està previst fer
una pedalada popular d'uns 4 a 6 km de distància
pels carrers del poble. Enguany aquesta pedalada
s'ha portat a terme i creiem que ha estat un èxit, ja
que hi va haver força participació per part dels
Vilatortins.

La junta també us vol informar a tota la gent que
practica el ciclisme, ja sigui de carretera o de mun-
tanya, que el mateix Club us pot tramitar la
Llicència Federativa. També disposem d'equipa-
ments: tothom qui en vulgui només cal que es posi
en contacte amb algun membre de la junta. En un
futur està previst fer un calendari de sortides setma-

nals on hi podrà anar tothom qui hi estigui interes-
sat; es fixarà un dia, hora i lloc de sortida.

Per tal de poder tirar endavant aquestes activitats,
ens agradaria que us féssiu socis del Club ( per fer-
vos socis heu de contactar amb algú de la Junta).
Estem configurant una pàgina web on properament
us podreu informar: www.cccalma.jimdo.com

La Junta del C.C.Clama està formada per:

Emili Planas Albert Vilamala
Josep Mª Viladoms Joan Creus
Salvador Capdevila Xavier Serra
Jordi Gilabert Jordi Comasòlivas
Òscar Uya Toni Pérez
Pere Uya Josep Jufré
Andreu Coma Jordi Tió  

Si algú està interessat en formar part de la nova
junta o aportar noves idees, que ens ho faci saber i
serà gratament rebut.

FES-TE SOCI, T'ESPEREM

Atentament, la Junta

Club Ciclista Calma

Marta Pagespetit
administradora

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

08504 BCN
Tel. 93 888 82 32
Fax. 93 888 83 34C. Montseny, 39 - Tel. i Fax 93 812 21 04

08504 Sant Julià de Vilatorta

Data de tancament del proper número
El termini per lliurar el material per a publicar en la propera edició de la

revista VILATORTA corresponent a l'edició de Pasqua - núm. 53 -
s'acaba el dia 16 de gener.
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Del dia 6 al 17 de setembre passat es van disputar
a Beijing (Xina) els Jocs Paralímpics amb la parti-
cipció en atletisme adaptat en cadira de rodes d'en
Roger Puigbò, l'esportista vilatortí més interna-
cional que tenim.

Les proves que va disputar varen poder ser
seguides, gairebé totes, en directe per la televisió,
normalment a primera hora de la tarda,  i, a més
a més, en resums diferits al vespre. (Aquesta vega-
da els locutors sabien que era de Sant Julià de
Vilatorta).

De les tres proves que va
córrer, només la dels 800
m era de la seva categoria
T53, ja que en les altres
dues, 5.000 m i Marató,
corren juntes la seva i la
categoria superior T54.
Òbviament el millor paper
el va fer en els 800 m on va
aconseguir diploma para-
límpic per la cinquena
plaça i el rècord estatal de
la distància. El nivell dels
participants que varen arri-
bar a la final era tant alt
que tots vuit van millorar
l'anterior rècord del món.
A la prova dels 5.000 m va

ser l'únic de la categoria T53 que va accedir a la
final on va aconseguir la 9ª plaça. El mateix lloc
va ocupar a la Marató, després que es veiés obligat
a sortir del circuit per esquivar un corredor que
havia caigut quasi a l'entrada de l'estadi on acaba-
va la cursa, quan rodava en els primers llocs del
grup capdavanter. Al reincorporar-se no va tenir
temps de remuntar més posicions.

Aquesta ha estat la seva segona participació en
uns Jocs Paralímpics; l'anterior va ser a Atenes
2.004. Següent objectiu: Londres 2.012!

En Roger Puigbò ha participat en els seus
Segons Jocs Paralímpics

A la semifinal dels 5.000 m seguit de l'Australià Kurt Fearnley

Rebent el reconeixement del Govern de la Generalitat de
Catalunya de mans del President Montilla.
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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



43

Club futbol

De nou, una altra lliga que comença; amb diferèn-
cies, és clar. El Club de Futbol Sant Julià segueix
creixent i enguany tindrem dos equips de Tercera
Categoria Territorial, l'equip Femení per segon any
(i que en siguin molts més), l'equip d'Aficionats, el
Juvenil, el Cadet, l'Infantil, l'Aleví, dos equips
Benjamins, un Pre-Benjamí i, encara, el grup d'ini-
ciació.

Com a membres de la Junta del Club no podem
sinó estar orgullosos i satisfets de tothom qui parti-
cipa amb nosaltres, des dels jugadors als qui ens aju-
den econòmicament i, lògicament, als pares i mares
dels jugadors de futbol base qui, de ben segur, ens
sabran excusar els errors que, per força (som
humans), de vegades cometem. No ens podem obli-
dar de la feina que fan els entrenadors, peces clau en
la continuïtat del futbol a casa nostra. 

Menció especial però, mereix l'amic Daniel
Fernández, és a dir, en Dani del bar del camp. Això
d'en Dani del bar queda molt bé perquè és veritat
que és ell qui el porta i qui ens serveix ... però no s'a-
caba aquí: és en Dani qui posa i treu les proteccions
dels dispersors d'aigua, és en Dani qui posa els dis-
persors en marxa quan li diu l'entrenador, és en
Dani qui escombra les fulles i les burilles de tabac,
és en Dani qui, sovint, va a buscar pilotes que han
sortit del camp, és en Dani qui obre i tanca el recin-
te del camp de futbol, és en Dani qui, de vegades,
rondina (normalment amb raó, tot sigui dit) i
també és en Dani qui es preocupa de guardar les
coses que, també sovint, algú s'oblida al camp. O
sigui, que a en Dani, des d'aquí i públicament li
volem expressar la nostra més sentida admiració i
gratitud per les hores que dedica al Club de Futbol.

Canviant de tema, unes setmanes enrere vàrem

fer la presentació de tots els equips; mirant la foto-
grafia a on hi som tots plegats, impacta i emociona
a la vegada veure tantes persones juntes unides per
dues úniques causes: l'afició al futbol i les ganes de
formar part d'un col·lectiu com el nostre Club.

Com que no se'ns acudia què podríem fer de
nou, ens vàrem engrescar a comprar una rentadora i
una assecadora que, de moment, estan funcionant
molt bé. Essent que això ja estava fet a finals d'agost,
i pensant, pensant, en “Rüstü” va dir que perquè no
fèiem els carnets de soci “posat al dia”: dit i fet i,
com és habitual, el qui té la idea la fa. Hem fet els
nous carnets de soci amb un disseny nou que inclou
l'escut del Club i el color blau del nostre equipa-
ment. Des d'aquí, també, la nostra gratitud a l'Oriol
Chumillas “Rüstü” doncs sense ell no hauria estat
possible fer els carnets amb la qualitat i rapidesa
amb les que ell ho ha aconseguit. 

Bé, només queda desitjar a tots els equips del
nostre Club molta, molta sort i molts d'èxits en les
seves respectives competicions, alhora que també
desitgem tota mena d'èxits als altres clubs esportius
del poble inscrits en competicions (C.E. Vilatorta i
Bàsquet del Roser) i animar a tothom a crear-ne de
nous.

A tots els vilatortins i vilatortines desitjar-vos un
Bon Nadal, un Feliç Any 2009 i que Ses Majestats
els Reis Màgics d'Orient us portin salut i moltes
ganes de venir a veure els partits de futbol al camp i
de fer-vos socis del Club de Futbol Sant Julià.
Nosaltres, si més no, és el que demanarem als Reis
Màgics.

Oriol Tafanell
President
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fmolas@osonanet.com

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

Tel. 93 888 76 20

PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal

Li oferim tot tipus de Serveis Immobiliàris
• Venda o lloguer d’immobles
• Taxa 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 experiencia i professionali-
tat demostrables.

93 886 31 41 // 608449738
C. Sant Antoni, 1 despatx 3 VIC
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Arriba una temporada més i seguim parlant de
Bàsquet a Sant Julià. Ja portem 8 temporades pro-
mocionant la pràctica d'un esport d'equip com és el
bàsquet a Sant Julià., i que els nostres fills no hagin
d'anar a d'altres poblacions de la comarca per poder
gaudir d'aquest esport.

A la nostra entitat ens interessa seguir amb la idea
per la qual es va crear el bàsquet l'any 1891. Aquell

any el Sr. James
Naismith va estudiar
i crear, als EUA, un
esport amb les
següents condicions:
- “Que es pugui jugar
dintre del gimnàs del
col·legi i per ambdós
equips.”
- “Que es pugui jugar
a l' hivern (que era
molt llarg), ja que no
es podia fer esport a

l'aire lliure en l'esmentada temporada”.
Volem que els nostres fills practiquin un esport

d'equip on el més important sigui el treball col·lec-
tiu, la velocitat, l'habilitat i la tècnica dels jugadors

i on no és
necessari ni la
força  ni el
contacte físic.
També un
esport on hi
pot participar
tothom, sen-
se tenir en
compte les

característiques físiques de la persona (alts - baixos,
grossos - prims, ràpids - lents, ....).       

Un esport on qualsevol senyal de contacte o
agressivitat es pena-
litza de forma
immediata amb
falta personal. Un
esport on la reitera-
ció de faltes d'un
jugador es castiga
amb la seva desqua-
lificació.
També a les catego-
ries on juguem el
que compta és el

treball d'equip; el resultat del partit no és el més
important, ningú és més que els altres, i si es guan-
ya  o es perd és pel  treball fet per tot  l'equip.

És per tots aquests motius que pensem, des de la
Junta del club, que cal seguir endavant amb aquesta
tasca , tot i les complicacions i els problemes que
suposa, i poder inculcar aquests valors als nostres
fills de ben  petits. Per nosaltres és molt important
mantenir l'escola de bàsquet pels més petits (de 4 a
7anys) de forma GRATUÏTA  perquè sigui a l'abast
de tothom,  on actualment hi ha una trentena de
nens.

Aquest any, a més de l'escola, tenim sis equips de
bàsquet competint a la Federació Catalana de
Bàsquet: Pre-infantil masculí, Infantil masculí i
femení, Cadet masculí i femení, Sènior  femení i un
Sènior masculí al Consell Esportiu d'Osona.

Esperem doncs gaudir un any més d'aquest
esport tant apassionant al nostre poble i que els nos-
tres fills gaudeixin i aprenguin tots els conceptes
sobre el bàsquet abans esmentats.

Vilatortins i vilatortines, BON NADAL!

CE Vilatorta

A Sant Julià, seguim amb el Bàsquet
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Administració núm. 4

Menú diari

Polígon La Quintana
C. Comerç, 17 - Tel. 93 812 00 03

Sant Julià de Vilatorta

Polígon La Quintana
Carrer del Comerç, 17c

Tel.: 93 888 73 09
SANT JULIÀ DE VILATORTA

A. MOLERO / LLUÍS TIÓ
Reparació i

venda d’automòbils

Us desitja

bones Festes

i millor 2009!
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Actes d’hivern

CELEBRACIÓ DE SANT JULIÀ
-Patró de la Parròquia-

Diumenge, 11 de gener de 2009

• a les 12 del migdia, a l’església parroquial

OFICI SOLEMNE
amb el cant de la Missa en llatí,

del compositor vilatortí Ramon Victori

• a les 6 de la tarda, al Saló Catalunya

Concert pedagògic i familiar de 
gralla i piano a càrrec de 

Pep Senmartí i Jordi Vila
Entrada lliure

Els diumenges
18 i 25 de gener,

1, 8, 15 i 22 de febrer
1 de març de 2009

Preu de l’entrada: 4 euros per sessió - Les sessions començaran a 2/4 de 6 de la tarda 

18 de gener: Wall-e
25 de gener: Kunfu Panda
1 de febrer: Indiana Jones i el regne de

la calavera de cristall
8 de febrer: L'esperit del Bosc

15 de febrer: El valent Desperaux
22 de febrer: Madagascar 2

1 de març: Bolt

III SALÓ DE NADAL
AL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL

Dies 29 i 30 de desembre: de 2/4 d'11 del matí a
2/4 de 2 del migdia i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda
Dies 31 de desembre: de 2/4 d'11 del matí a 2/4

de 2 del migdia

Parc d'atraccions inflables: 
Tobogan, Futbolí Humà, Pista americana, Boti-Boti, Brau mecànic

Ludoteca mòbil: Diversos jocs pels més petits, diversos tallers

Cicle de
cinema

infantil i
familiar

Saló Catalunya 2009



Polígon La Quintana
Carrer de la Indústria, 18

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Instalad
Sant Julià s.l.l.

Tel./Fax: 93 812 27 01

2

estètica i massatges
Lídia

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

Av. Montserrat, 31
Tel. 93 888 71 99

08504 Sant Julià de Vilatorta

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

BON NADAL! AQUEST NADAL MIMA ALS TEUS…
Pack Benestar: Neteja de cutis + Massatge local: 36 €

Eterna Juventut: BIOFACELL (Tractament facial, alternatiu
a la cirurgia. Amb una sessió allisa arrugues, dissimula taques,
tanca porus, efecte lifting …)

OFERTA:  1 sessió 48 € - 2 sessions 90 €
Antiestrés: XOCOTERÀPIA (Píling corporal + embolcall

amb xocolata calenta + massatge) 45 €

Pack de teràpies alternatives: 1 sessió de Reiki
+ 1 massatge Ayurveda 48 €

O si ho prefereixes, pots regalar un
xec regal pel valor que desitgis.
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