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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. 50 - s'a-
caba el dia 25 de gener.

Contingut
1. Portada

3. Sumari

4. Casa de la Vila

8.  Poble

16.  Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

19.  Entreteniments 

21.  El Racó dels Ocells. Noms d'ocells

22. 125è Aniversari

23. Meteorologia

27. Escola Municipal de Música

31.  Llar d'infants Municipal Patuleia  

33.  AMPA  i CEIP Bellpuig  

36.  APA i Col.legi del Roser

41.  Agrupació Sardanista

42. Esports

44. Actes d'hivern

45. Actes de Nadal i Reis

Han col·laborat
en aquest número:
Anna M. Rifà, M. Carme Sala, Associació de
Veïns de Vilalleons, Carles Paricio, Margarida
Solà, Anna Sabaté, Joan Soler, Roser Martínez,
Junta dels Frescajocs, Concepció Tort,
Francesc Orenes, Lluís Solanas, Fusterpuig,
Carles Güell, Escola Municipal de Música,
Judit Trilla, Pep Sentmartí, Jaume Miravet,
Agrupació Sardanista, AMPA i Llar d'infants
municipal Patuleia, AMPA i CEIP Bellpuig,
APA i Col·legi del Roser, Club de Futbol Sant
Julià, Oriol Tafanell i les cases comercials i par-
ticulars anunciants.

arribem a cada casa
VVilatorilatortata

ANUNCIA’T A
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El calendari vilatortí per a l'any
2008 està dedicat al 75 aniversari de
la inauguració del Parc de les Set
Fonts. Les fotografies que l'il·lustren
són un petit recull d'alguns dels
principals racons que es poden tro-
bar tot passejant pel parc.

El calendari destaca per la seva
originalitat, una acurada edició, un
disseny elegant i, també, per la utili-
tat que té, ja que informa de les fes-
tes oficials a Catalunya i de les festes
locals. També fa la funció d'agenda i
anuncia gairebé els setanta actes i
activitats programades per al proper
any des de l'ajuntament i les entitats
municipals. Al final del calendari hi
ha una guia de telèfons d'interès,
l'horari de la línia d'autobusos i les
dates de pagament dels tributs
municipals.

Amb aquest, ja són dotze els
calendaris editats, tots dedicats a
temes diferents: les fonts (1997), les
cases de pagès (1998), els rellotges de sol (1999),
la terrissa popular vilatortina (2000), les fornícu-
les (2001), els paratges del nostre entorn (2002),
els emblemes de les llindes de les cases (2003),
l'aigua (2004), la nostra forja (2005), els nostres
barris i carrers (2006), els racons de la nostra vila
(2007) i els 75 anys de la inauguració del parc de
les Set Fonts (2008).

Casa de la vila

Calendari Vilatortí

L'Anton Carrera és l'autor dels poemes de les
portades: tots són inèdits i escrits expressament
per a cada calendari.

Com és habitual, el calendari es lliura gratuïta-
ment juntament amb la revista Vilatorta, com a
felicitació nadalenca de l'Ajuntament per a tots els
veïns del municipi.

El calendari fiscal del 2008
Els terminis per pagar els tributs municipals de l'any 2008 són:

Del 4 de febrer al 4 d'abril:
- Taxa de recollida d'escombraries.

Del 4 de març al 4 de maig:
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Del 3 d'abril al 3 de juny:
- Impost sobre béns immobles-urbana.

Del 4 de setembre al 4 de novembre:
- Impost sobre béns immobles-rústica.
- Impost sobre activitats econòmiques.
- Taxa servei de cementiri municipal.
- Taxa per entrades de vehicles-guals.

Les festes
locals del

2008
Les dues festes locals escolli-
des per a l'any 2008 són el 12
de maig (segona pasqua) i el
28 de juliol (dilluns de la festa
major). D'acord amb l'ordre
del conseller de Treball de la
Generalitat, les dues festes
locals són laboralment retri-
buïdes i no recuperables.
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Casa de la vila

Modificació de les ordenances
fiscals per al 2008

El Ple de l'Ajuntament del passat 30 d'octubre va
aprovar la modificació de les ordenances fiscals
per a l'any 2008. 

La norma general d'increment d'impostos i
taxes és del 2,9%. Així doncs, les tarifes quedaran
d'aquesta manera.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica:

Turismes Quota €

de menys de 8 cavalls fiscals 20,95

de 8 fins a 11'99  cavalls fiscals 56,60

de 12 fins a 15'99 cavalls fiscals 119,50

de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 149,85

de 20 o més cavalls fiscals 186,00

Ciclomotors Quota €

Motos de fins a 125 cc 7,35

Motos de més de 125 fins a 250 cc 12,55

Motos de més de 250 fins a 500 cc 25,20

Motos de més de 500 fins a 1000 cc 50,30

Motos de més de 1.000 cc 100,50

Entrades de vehicles:
Per entrada a garatge:

- Garatges particulars de fins
a cinc places 8,80 €/any
- Garatges amb aparcaments
de 6 a 10 places 22,00€/any
- Garatges amb aparcaments
de 11 a 20 places 44,00€/any
- Garatges amb aparcaments de més
de 20 places 66,00€/any
Per  disposar de la placa de
gual 5,50€/metre lineal o fracció/any

Pel que fa a l'impost sobre béns immobles, manté
el tipus del 2007, que representa un increment
mitjà del 6% aproximadament a conseqüència de
la revisió cadastral de l'any 2000 i es manté la
bonificació per a famílies nombroses, amb idènti-
ques condicions que el 2007. 

La taxa per a la recollida, tractament i elimina-
ció d'escombraries s'incrementa un 4,8%; per
tant, l'import per a les escombraries domèstiques
serà de 120€. 

El sistema establert l'any 2007 de la taxa per a
la prestació de servei de la piscina municipal es
manté pel proper any 2008.

- Concert de l'Escola de Música Municipal.
Divendres 21 de desembre.

- Missa del Gall. Dilluns 24 de desembre.
- Concert de Nadal de la Coral Cants i

Rialles. Dimecres 26 de desembre.
- Recollida de cartes del Patge Reial.

Dimarts 1 de gener.
- Cavalcada de Reis. Dissabte 5 de gener.
- Celebració de Sant Julià.

Diumenge 13 de gener
- Cinema Infantil i Familiar.

Diumenges 20 i 27 de gener, 3,10,17 i 24 de
febrer i 2 i 9 de març.

Agenda

de les

principals

activitats
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Dades demogràfiques
De l'1 de juny a l'1 de novembre de 2007

Altes d’empadronament: 71
Naixements: 11
Baixes d’empadronament: 31

Defuncions: 4
Habitants a dia 1 de novembre de 2007: 2.929
1.504 dones (51,38%) i 1.424homes (48,62%)

Casa de la vila

Agraïment
A principis d'agost, el president de l'Akasvayu i la
regidora d'Esports de Vic ens van informar de les
obres que es portaven a terme al pavelló munici-
pal de Vic i que, per tant, no en podien disposar.
Els equips de l'Akasvayu s'havien d'entrenar i
nosaltres teníem les instal·lacions adequades, fet
pel qual ens les van demanar fins a mitjan setem-
bre. Per tant, veient que els equips de bàsquet del
poble no començaven la temporada fins al 15 de
Setembre, vàrem creure oportú arribar a un acord
beneficiós per a tots, evidentment des del punt de
vista econòmic, però també pel fet que els podíem
ajudar a resoldre un problema important. Així
doncs, l'Akasvayu va iniciar els entrenaments
durant el mes d'agost; ara bé, com que les obres
del pavelló vigatà es van allargar, finalment van
haver de disposar de les nostres instal·lacions fins
a finals d'octubre.

En el moment que els equips del poble van ini-
ciar la seva activitat, l'Akasvayu Vic es va adaptar
als horaris que quedaven disponibles. Des del pri-
mer moment, i fins que va acabar la col·laboració,
hi va haver una bona entesa a l'hora de compartir
horaris, pista i vestidors.

El cas del futbol sala, però, va ser diferent: com
que les cistelles de bàsquet no es podien moure,
no es va poder instal·lar les porteries. Tot i això,
els equips van comprendre la problemàtica, de
manera que dos van optar per jugar a la pista
poliesportiva i, els altres, van preferir posposar l'i-
nici de la temporada fins al mes d'octubre, quan,
tal com s'havia acordat, es va poder procedir a la
instal·lació de les porteries. 

Des d'aquí vull agrair públicament a totes les
entitats i particulars el respecte i comprensió que
han mostrat davant la nostra decisió. Al Club
Esportiu Vilatorta, al bàsquet del Col·legi del
Roser, a tota la junta, entrenadors, jugadors i
familiars, als equips de futbol sala, al personal del
Gimnàs, a la brigada de l'ajuntament i, és clar, al
responsable del pavelló per la seva dedicació: a
tots vosaltres, moltes gracies.

Amb diàleg i voluntat per part de tothom,
penso que hem demostrat unitat, tolerància i
companyonia.

M. Carme Sala Vila 
Regidora d'Esports

Com que, de vegades,
de nosaltres en dieu �pestes�,
hem pensat que, tal vegada,
us desitgem bones festes.

Equip de Govern
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arribem a cada casa
VVilatorilatortata
ANUNCIA’T A

Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9

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



8

Poble

Acapte de l'Associació
Osona Contra el Càncer

L'associació Osona contra el Càncer de Sant Julià
de Vilatorta i Vilalleons agraeix les vostres aporta-
cions i us fa saber que la quantitat recollida en l'a-
capte d'enguany ha estat de 2.176,35 euros. Amb
aquesta col·laboració serà més fàcil lluitar contra
el càncer i ajudar els malalts, els familiars i els hos-
pitals de la nostra comarca. Pel que fa a la cam-

panya “Estimo la mama”, es va fer una obra de
teatre el passat 6 d'octubre que va recollir 538
euros, i es va vendre talonaris a les botigues durant
el mes de novembre; aquests diners es destinaran
a adquirir un mamògraf digital. Moltes gràcies.

AOCC de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

Noves pancartes de donació de sang
El passat mes de juliol, vam estrenar una pancarta i
banderoles per informar dels dies de donació de
sang amb fotografies de diversos donants i volunta-

ris, fetes pel senyor Joan González. Les van finançar
la delegació de Girona de la Federació d'entitats de
donadors de sang de Catalunya.

3 anys de Frescajocs
El passat 15 de setembre, els partici-
pants dels Frescajocs 2007 i els acom-
panyants vàrem celebrar el sopar de fi
de temporada. El menú va ser molt
tradicional: pa amb tomàquet i
embotit, acompanyat de begudes,
postres i cafès. Abans de començar el
sopar, vàrem fer entrega de les sama-
rretes commemoratives dels
Frescajocs d'enguany. El punt i final
de la festa varen ser l'explicada d'acu-
dits i la representació del monòleg
amb què Maria Carme Sala va quedar
en segon lloc al concurs de monòlegs
de la Caixa de Manlleu. Esperem que
l'any que ve puguem ser més partici-
pants, tant als jocs com al sopar, i
aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos
unes molt bones festes.

P.D: i que el tió o els reis us passin algun joc de taula.
Frescajocs
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Poble

Amb campanes a la sang

Era un dia de festa major a Vilalleons. Potser un dels
dies especials dins dels dies especials de Vilalleons.
Hi havia tres protagonistes: en Pere Verdaguer
(conegut per tots com en Pere “el campaner”), en
Joan Casases de Santa Eugènia i en Pere Giné de Les
Borges Blanques. Tots tres, campaners d'ofici, s'en-
filaven al cim d'un entorn incomparable de murs de
pedra i campanes de bronze: el campanar de l'esglé-
sia de Santa Maria de Vilalleons. A sota, a la plaça
del poble, restàvem un bon grapat d'oients tot espe-
rant un recital de tocs de campanes. Un tel de
núvols acompanyava la nostra xerrameca: perfecte,
menys solellada! En Pere el campaner inaugurava el
recital. Ell en diu el “toc d'ubat” i en Pere Giné “toc
d'albat”. Es digui com es digui, temps enllà tothom
reconeixia el toc, no com ara, que tots anem a toc
de telèfon, sirena o despertador. Els tocs pausats i
regulars comunicaven que un infant havia mort (hi
pot haver un comunicat més trist que aquest?). El
campaner de Santa Eugènia repetia el comunicat,
però a la seva manera; és curiós que, en una distàn-
cia geogràfica tan reduïda, ja hi hagi alteracions a
l'hora de tocar. No cal dir que els tocs d'en Pere
Giné, com a representant de l'escola de campaners
de Les Borges Blanques, distaven molt més dels dos
campaners anteriors. Així, successivament, es va
anar tocant el solemne “toc a morts”, el frenètic “toc
de foc”, l'alarmant “toc a sometent”, el respectuós
“toc d'Angelus”, l'alegre  “toc de bateig”, el melo-
diós “toc de repic de Sant Joan” i, per acabar, un
merescut i esbojarrat “toc de festa major”.

Entre galetes i traguinyolis de vi dolç els oients
vam aprendre força coses: cal una campana petita
per als sons aguts i una de més gran per als tocs
greus; el toc de difunts també era diferent si s'havia
mort un home o una dona; en un bateig, si es paga-
va més, la campana també sonava més; el toc de
sometent mobilitzava el que avui podríem denomi-
nar policia de barri; el toc d'àngelus anava bé per
pregar, però també per descansar i menjar, etc.

També vam aprendre que l'ofici de campaner és
d'aquests que cau en l'oblit, potser injustament.
Ningú hauria de dubtar del paper fonamental del
campaner al llarg de la història: quantes coses dins
l'àmbit local, nacional o mundial han canviat pel
toc o l'omissió d'una campana? També ens quedem
amb les paraules d'en Pere Giné, i és que a Les
Borges Blanques tenen molt clar també el paper d'a-
vui del campaner: “Si es recupera la figura del cam-
paner, es manté net el campanar, els engranatges
s'unten i, en definitiva, hi ha un manteniment. Si
ens oblidem del campaner, ens haurem oblidat del
campanar”. Ell mateix, en nom de l'escola de cam-
paners de Les Borges Blanques, va fer obsequi d'un
pergamí que, simbòlicament, homenatjava la tasca
del nostre Pere el campaner. Realment hi ha qui té
campanes a la sang.

Com dèiem, va ser un dia de festa major de
Vilalleons. Potser un dia especial d'entre els dies
especials de Vilalleons. 

Associació de veïns de Vilalleons
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Associació de famílies
acollidores Festival Cantonigròs

Poble

Ei, pisciners i piscineres
JA S'HA  ACABAT  L'ESTIU I  TOTS JUNTS ENS  HO  HEM  PASSAT D'ALLÒ MÉS BÉ.

Aquest és el darrer any que estarem amb vosaltres i des del Pisci-Bar  
volem donar les gràcies a tots els nostres clients i a tots aquells que, amb bon humor i il·lusió, 
heu participat i col·laborat de les nos-
tres Pisci-Activitats:
Pisci-Fitnessc, Pisci-Jocs de Taula,
Pisci-Campionat de Futbolí, Pisci-
Llibres de 2a mà,
pisci-concurs de dibuix, pisci-premsa,
pisci-massatges, Pisci-Sortejos...

Ens ha plagut gaudir de la vostra com-
panyia i confiança.
Gràcies a tots.

Marga del PISCI-BAR
(Piscines Municipals de
Sant Julià de Vilatorta)

Vols participar-hi?
Telèfons de contacte: 93 812 21 22 - 93 812 21 04 - 93 888 73 78   
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Poble

Cicle de xerrades per a pares d'adolescents
A partir del dia 16 de gener, ini-
ciem un cicle de xerrades pels pares
d'adolescents, el qual comptarà
amb diversos ponents especialistes
en diversos temes rellevants per l'e-
dat adolescent. Això ens aportarà
algunes respostes en situacions de
risc, com actuar i on adreçar-se.

Seran 5 xerrades amb les
següents temàtiques: 

- Límits i adolescència, el dia 16 de gener
- Prevenir trastorns alimentaris

el dia 30 de gener
- Pantalles (xats, mòbil, televisió, 

messenger...), el dia 13 de febrer
- Sexualitat, el dia 27 de febrer.
- Drogues, 12 de març

La revista Vilatorta posa l'espai Poble a disposició de tothom que vulgui fer un comu-
nicat, expressar una opinió, una crítica, comentar la fotografia d'un esdeveniment social, anun-
ciar un acte públic, etc. Només cal que aquestes gasetilles siguin respectuoses i que la informació
continguda sigui veraç. Atesa la limitació de l'espai, cal que tots els articles siguin d'una exten-
sió 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 

Recollida de residus
Brossa de jardí: els dilluns, ha d'estar en cubells, no en

bosses de plàstic; les branques han d'estar lligades en feixos

Andròmines i trastos vells: tercer dimarts i quart
dijous del mes; cal avisar a l'Ajuntament amb anterioritat.



12

GERMANS JIMÉNEZ, S.L.
Comerç al major

de fruites
i verdures

Marta Pagespetit
administradora

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

08504 BCN
Tel. 93 888 82 32
Fax. 93 888 83 34

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

arribem a cada casa
VVilatorilatortata
ANUNCIA’T A

C. Montseny, 39 - Tel. i Fax 93 812 21 04
08504 Sant Julià de Vilatorta
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El passat dia 23 de setembre,
set parelles de Sant Julià, que
ens vàrem casar el 1967, vam
celebrar el 40è aniversari de
casats renovant les promeses
del matrimoni en una missa
oficiada pel rector del poble,
mossèn Jaume Reixach, i can-
tada per la coral Cants i
Rialles. La celebració va conti-
nuar amb un dinar al restau-
rant Ca la Manyana. Es dóna la
casualitat que les set parelles
ja ens coneixíem des que anà-
vem a l'escola, quan festejà-
vem, etc.Actualment, tot i que alguns ja som avis, continuem mantenint una cordial amistat.

Parelles dels 40 anys de casats

Poble - Opinió

40 anys de casats

KA-DÔ: El camí de les flors
IKEBANA DE TARDOR (“aki”)

Un comiat
47 persones, tot siguin flors i violes, però el
temps esborra les coses negatives i et queden
les positives, que en definitiva, són les que
compten. Sé que hi he deixat algunes bones
companyes de treball i també alguna bona
amiga. Per això, espero i desitjo que el meu
pas per l'empresa també hagi deixat un bon
record. Gràcies per tot!

Roser Martínez Ripoll

Després de molts anys treballant en una
empresa de Sant Julià, vaig decidir, per motius
personals, deixar la meva tasca. Sé que la
meva decisió va ser inesperada i va sorpren-
dre, però tinc el convenciment que, finalment,
qui em coneix bé ho va entendre. És per això
que aprofito aquesta publicació per donar les
gràcies a la família Rossinès per tota la con-
fiança que sempre ha dipositat en mi. No es
pot dir que, en un lloc on treballen i conviuen

Tècnica Suikei:

Sui: aigua
Kei: Paisatge
Wabi: senzillesa i quietud
Sabi: Elegància,
harmonia, pau

La tardor significa maduresa. És el recull de
la primavera i l'estiu que ja ha donat el seu fruit.

Definició de l'estètica: l'art és una part
essencial de la vida, perquè expressa el que ja
tenim al pensament i experimenten els senti-
ments.

Podeu trobar informació al portal: <perso-
nales.com/espana/Barcelona/ikebana>

També podeu cercar 'ikebana' a YOU TUBE.
Anna Sabaté i Amorós

Professora d'Ikebana a l'Escola Ikenobo de
Kyoto, Japó
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Poble - Opinió

Saturn devorant els seus fills

de Sant Julià de Vilatorta (i Vilalleons) no s'hagi
anticipat a redactar una ordenança d'aquest
tipus.A vegades, una senzilla ordenança pot evi-
tar, i molt, uns quants mals de cap. Per molt que
aquests aspectes els reguli un Pla General anti-
quat i obsolet, gairebé tots els municipis (menys
el nostre) hi han fet les pertinents modifica-
cions. Vull afegir que actualment s'està cons-
truint un altre edifici que consta de quatre pisos
i tres les places d'aparcament; malauradament,
les minúscules dimensions d'aquestes places
em fan sospitar que serà més pràctic deixar el
cotxe sobre la vorera que no pas dins. En tot
cas, es continua construint menys places d'a-
parcament que habitatges i això, al meu enten-
dre, és un error.

Aquest és,només,un altre cas de creixement
salvatge dins la jungla de l'asfalt. Avui no puc
dormir; quan tanco els ulls reinterpreto l'esce-
na de Saturn devorant els seus fills. Qui és l'ac-
tual Saturn? Potser el capitalisme? El lliure mer-
cat? La promotora, constructora o immobilià-
ria? L'Ajuntament? Qui són els fills? El territori?
El sòl? Els ciutadans? Reflexioneu-hi i veureu
que sempre hi ha alguna cosa que perdura; en
l'antiguitat Saturn devorava per mantenir el
poder; de la mateixa manera, actualment enca-
ra es devora per poder. El dubte és saber si
quedarà cap Júpiter que es salvi: on ets, Ops?  

Carles Paricio i Pujol

En la mitologia romana,Tità va cedir temporal-
ment el tro a Saturn, el germà. Perquè quedés
clar que només era una cessió “provisional”, va
posar-li una condició: Saturn hauria de matar
tots els fills que tingués amb la seva dona Ops;
d'aquesta manera,Tità s'assegurava que, en un
futur, el poder tornaria a les seves mans i no a
les mans dels fills de Saturn.Així de macabre va
ser; Saturn devorava els fills a mesura que la
seva esposa, Ops, els anava parint. Diuen que
només Júpiter es va salvar gràcies a l'enginy
d'Ops.

Escric des del petit nucli urbà de Vilalleons.
Aquest any 2007 s'ha acabat un edifici de nova
construcció. L'edifici consta de quatre pisos:
dos de 35m2 i dos de 55m2, aproximadament.
Deixaré de banda la conveniència o no de
construir pisos tan petits a Vilalleons (per cert,
no són ni pisos joves ni de protecció oficial ni
res d'això). El que em preocupa és que, tot i
haver-hi quatre pisos a l'edifici, només disposi
d'una plaça d'aparcament per a un sol cotxe.A
més, sabreu que a Vilalleons no hi ha transport
públic i això vol dir que pràcticament es fa
imprescindible l'ús del cotxe.Per això us vull fer
quatre números senzills.

Si comptem que, de mitjana, a cada pis pot
viure una parella, potencialment són dos cotxes
per pis que, multiplicat per quatre pisos, són
vuit cotxes.On dormen? On els posem? A més,
tingueu en compte que la façana de l'edifici no
és major que la d'una casa adossada convencio-
nal (uns sis metres de façana). Us ho esteu ima-
ginant? Evidentment, aquesta “volguda o no”
falta de planificació té com a conseqüència
immediata o a llarg termini un seguit de pro-
blemes de naturalesa diversa: anarquia del parc
automobilístic, desperfectes a la vorera i al
mobiliari urbà, un carrer desendreçat, mal rot-
llo entre veïns del poble. La llista es podria fer
més llarga (només cal pensar-hi una mica). Per
tal d'evitar això, veig que molts municipis tenen
una ordenança municipal que regula i preveu un
mínim d'un aparcament de 15m2 a 20m2 per a
cada habitatge (pis o casa) de nova construcció.
En aquest sentit, em sap greu que l'Ajuntament
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Poble - Opinió

La invasió sostenible

no hi és, i la textura de les teules ha estat
substituïda per una línia recta de vidre fosc.
Tot el poble és una immensa placa solar.

Rumio, penso i m'esgarrifa pensar si no era
millor abans. Sí, ara ja no paguem l'energia que
gastem, som del tot sostenibles, hem vençut
el canvi climàtic, tot i que no sabem com.
Conduïm cotxes gairebé plans, els panells
solars. Ens vanagloriem de la nostre sensibili-
tat ecologista: però a quin preu? 

Esmorzo amb la ràdio posada; sembla men-
tida, però l'Antoni Bassas encara fa el progra-
ma pel mati: és tot un plaer.Avui la noticia és
que la Generalitat de Catalunya independent
està pensant de fer un decret per la no agres-
sió dels mitjans tecnològics en els pobles i
ciutats del país. Diuen que ja no poden fer
fotografies aèries dels pobles i ciutats des dels
satèl·lits. Perquè només veuen una immensa
placa solar. Que han perdut aquella bellesa
d'abans. Correm-hi tots a arranjar el desga-
vell. Però no hagués estat millor fer una nor-
mativa abans del desastre? Estudia fórmules
que no agredeixin l'entorn. Fórmules perquè
els cables no pengin de façana en façana, per-
què les línies d'alta tensió siguin subterrànies,
i perquè les antenes de televisió o Internet
estiguin integrades.

He acabat d'esmorzar, agafo la placa cotxe
solar i vaig a Vic. He d'anar a una conferència
per al desenvolupament dels països del tercer
món.A hores d'ara, aquests països encara no
han pogut ni han tingut els mitjans per ser
sostenibles. Que Déu els agafi confessats.

Això és ciència ficció. Però no creieu que si
les institucions del poble i país no posen un
gram d'interès per controlar aquestes coses,
tard o d'hora això passarà? Ara estic a l'estu-
di de pintura: fa dos dies veia les muntanyes i
les teulades.Ara veig una immensa placa solar
de color fosc.

Joan Soler i Riera
Digueu-me insostenible

Obro els ulls mig lleganyosos, el despertador
sona insistentment. Per què l'anomenem des-
pertador si el seu nom real és l'emprenyador.
M'incorporo al llit i miro per la finestra; el cel
es blau, el poble es desperta i les xemeneies
que no veig comencen a fumejar. Fa fred:
estem a 4º. Resto amb cara de babau emba-
dalit, amb el nas enganxat al vidre. De sobte
tinc un pensament fugaç que no sé d'on ve;
intento localitzar les imatges d'aquest pensa-
ment. Encara no estic del tot despert i no puc
afinar.Torno a mirar des de la finestra, retro-
bo el pensament i intento fixar-lo. Ara sí que
puc localitzar les imatges, i tinc la sensació
que el que estic fent, ja ho he fet moltes vega-
des. Penso que sí: gairebé cada mati faig el
mateix des de que visc a Sant Julià. Però la
sensació no és la mateixa. Ara ho veig clar:
abans, quan cada matí feia aquesta operació, la
sensació de benestar, d'esplaiar-me en el pai-
satge, de gaudir clarament del poble des de
les teulades, era diferent. Torna de sobte el
pensament maleït. Miro el campanar de l'es-
glésia i les imatges del passat retornen. Era
diferent, i també el casal dels avis i les teula-
des de les cases.Tot era net i polit, les teules
amb més o menys anys, les xemeneies amb el
seu barret característic i el seu maquillatge
negre.Ara ho veig clar, les imatges d'abans es
sobreposen a les d'ara. El propi fer del temps
feia que des d'aquella posició enlairada de la
meva habitació, la textura de les teulades, els
colors, aquell joc gairebé de trencaclosques
dels terrats, el fons nítid de les muntanyes
nevades deixessin veure un paisatge incompa-
rable.

Ara les imatges antigues se m'esfumen del
cap i retroben la realitat. El campanar de l'es-
glésia està envoltat de panells; en el terrat del
casal d'avis, uns panells foscos de vidre han
engolit les torres; les teulades han desapare-
gut, també engolides per les mateixes plaques.
Les muntanyes han desaparegut: només hi ha
panells. Aquella imatge de teulades de colors
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Itineraris
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Itineraris

Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

10- RACONS BOSCOSOS 

a la casa, ens desviem a la dreta per un corriol que
baixa suaument.

1:57-7,61 km-830m Pista pavimentada: baixem cap
a la dreta seguint el GR2.

2:03-8,02 km-781m Cruïlla PR: Deixem el GR i
baixem a l'esquerra per una pista marcada amb el PR-
C-40-1.

2:30-9,81 km-690m Cruïlla: seguim la pista de l'es-
querra, passem sobre un torrent i deixem el trencant
de mas Grau a la dreta.

2:43-10,68 km-756m Carretera dels Munts: baixem
per aquesta pista pavimentada.

3:23-13,33 km-561m Pont del Vent: pugem a l'es-
querra per la carretera de Vilanova.

3:36-14,20 km-605m Km 8: trenquem a la dreta i
baixem per la pista pavimentada.

3:43-14,65 km-607m Font del Cargol: deixem la
pista pavimentada i seguim cap a la dreta. A 1km tro-
bem una cruïlla llavors seguim per la pista de la dreta. 

4:01-15,86 km-615m Mas d'en Coll: tenim la casa a
la dreta. A uns 120 metres deixem la Ruta dels Ibers i
seguim per la pista de la dreta. 

4:07-16,30 km-603m L'Arumí: pel mig de la casa, i
a uns 50 metres, ens desviem a l'esquerra per una pista
herbosa que voreja un camp. 

4:16-16,87 km-579m Cruïlla: seguim a la dreta. A
uns 100 metres ens mantenim a la dreta. 

4:20-17,13 km-573m Cruïlla: deixem la pista princi-
pal i pugem per la dreta per una pista pedregosa cap a
Sant Julià. 

4:32-17,95 km-590m L'Albereda: cap a la dreta, per
l'avinguda de Sant Llorenç, baixem pel passeig
Verdaguer i l'avinguda Sant Jordi. 

4:46-18,90 km-576m Les Set Fonts: fi de la ruta. 

Fusterpuig

Itinerari: El Buixó - Puigsec - coll de Sant Llorenç -
salt de la Minyona - Els munts - Mas Grau - pont del
vent, Mas d'en Coll - l'Arumí - Set Fonts 

Dificultat: mitja - alta - Temps: 4h 50' a peu -
Distància: 19 km - Desnivell: 470 m - Època de
l'any: a l'Estiu és una zona xafogosa - Aconsellable: A
peu o en BTT.

DESCRIPCIÓ: 
0:00-0,0 km-576m Les Set Fonts: pugem per la
Rambla del Castell, c. del Montseny i c. de N'Anna
Xica. 

0:13-0,85 km-601m El Buixó: baixem per la dreta
seguint el GR2 cap a la Teuleria i pugem a Puigsec per
la granja.

0:27-1,82 km-652m Puigsec: seguim recte per la
pista de sota a la dreta tot seguint el GR2.

0:31-2,10 km-650m Cruïlla: deixem el GR a la dreta
i seguim per la pista principal, sempre per la dreta en
sentit a Sant Llorenç.

0:43-2,84 km-695m Cruïlla: retrobem el GR i el
seguim tot pujant cap a Sant Llorenç.

1:07-4,46 km-786m Coll de Sant Llorenç: seguim
recte per una baixada delicada, estreta i amb roques,
però curta. Variant: a 4,18 Km (790 metres) podem
seguir per un corriol a l'esquerra, baixem un fort pen-
dent i seguim per la dreta fins a arribar al castell de
Sant Llorenç.

1:13-4,65 km-775m Sant Llorenç del Munt: seguim
per la pista pavimentada marcada amb el GR2.

1:33-5,98 km-729m Cruïlla: corriol fort a l'esquerra
per on continua el GR2. Pujada molt forta que passa
per sobre el túnel de la mina.

1:42-6,62 km-795m Cruïlla: trobem la pista dels
Munts i la seguim per la dreta.

1:51-7,18 km-855m Salt de la Minyona: Esplèndid
mirador a la dreta que cal contemplar.

1:53-7,36 km-860m Els Munts: just abans d'arribar
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AUTORITZACIÓ MUNICIPAL
MINORISTA DE CARN

FRESCA I DERIVATS: 698-XA-1

FUNDADA L’ANY 1842

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

Tel. 93 888 76 20

C. Montseny, 3 - Tel 93 812 22 93
08519 FOLGUEROLES



19

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ

Entreteniments

Concurs “D’on és aquesta foto?”
Aquesta peça rodona, els dies de festa i sobre-

tot a l'estiu, està envoltada de gent que pren l'om-
bra.

Si sabeu de quin lloc es tracta podeu GUAN-
YAR UN TORTELL DE REIS. 

Podeu deixar la resposta a la bústia de
l'Ajuntament, fins a les 3 del migdia del divendres
28 de desembre. Si no voleu retallar la revista,
podeu fer una fotocòpia de la butlleta de partici-
pació o apuntar les dades en un full a part.

Entre tots els encertants es sortejarà un tor-
tell de reis per gentilesa de la Pastisseria
Crossandra. 

El sorteig es farà el dimarts dia 1 de gener de
2008, abans de la recollida de cartes del Patge
Reial al Saló Catalunya.

mut ros pit

ram glop sang

calb gat truc

dins ull cul

xic ou tos

cor vas pa

dit dret

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
DE

-Monosíl·labs. 2a part-

Butlleta per a participar al concurs 

Resposta: 
La peça rodona pertany a  ...…........…...……….........……………………………………………................................................................................……………………........

Dades del concursant:

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

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

Per Concep Tort
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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. 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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Finalment vam desistir i ella em va dir:
- No pateixis i vés cap casa teva que frisaran. Trauré
el meu ramat d'ànecs i, al vespre, quan tornin tots cap
al corral, segurament ell també s'hi afegirà, d'acord?
Vaig anar a casa moix, preocupat. Però sabia que la
Maria se n'ocuparia i a mitja setmana, quan baixés
a mercat, me'l portaria. I així va ser.

El dimarts, en arribar a casa, l'aroma d'una cas-
sola excepcional omplia l'atmosfera de l'escala. La
iaia i la Maria s'havien conxorxat per posar punt i
final al cas que ens ocupa, i havien decidit posar fi
a la vida del meu ànec. Vaig aprendre que a tots els
animals de corral els arriba l'hora, també al meu
ànec. Val a dir que m'hi vaig resignar: vaig menjar
un ànec exquisit i em vaig fer una mica més gran.

El racó dels ocells

l penúltim “racó dels ocells”, permeteu-me
la gosadia de dedicar-lo a una admiradora
a qui, en els meus inicis com a explicador de

relats, els llegia una i mil vegades abans de donar-
los per acabats; ella restava embadalida i no en
tenia mai prou. A la meva filla Clara, que se m'ha
fet gran. 

Ara fa 35 anys el mercat de Vic dels dissabtes era
ple d'aus, entre les quals hi havia uns ànecs blancs i
negres, diguem-ne clapejats, que devien ser una
barreja amb el seu parent bosquetà, l'ànec coll verd.
Si més no, a mi, m'hi feia pensar.

La pressió de tota la setmana a la meva mare per-
què em compres un ànec va poder  més que ella i,
finalment, va cedir. Era fantàstic, petit, molt petit,
però els colors contrastats ja es veien perfectament.
Heu vist la cara del ànecs novells? desprenen un no
sé què! Tenen com un somriure que entendreix, i uns
moviments lents i espantadissos. El vam posar en
una caixeta de cartró plena de serradures en  un racó
de la cuina de casa. Li donàvem “segones”  per men-
jar. El tocava contínuament.
- Que no et caigui a terra que se't rebentaria- exclama-
va l'avia amb un to de preocupació. Al cap d'uns dies
el vam portar al garatge. La caixa de cartró havia dit
prou, estovada pels excrements, els esquitxos de l'ai-
gua i la mala olor. Un nou espai més gran li feia de
nova llar. Creixia i creixia, ja no era tant maco,
començava a treure canons i menjava de tot ...

Sovint el treia al carrer a jugar amb els companys,
em seguia poc a poc i, mentre ens gronxàvem al parc,
buscava en un marge proper cargols i cargolins i tor-
nava amb un pap ben ple.

Un dia vaig pensar: “el faràs feliç”. El vaig posar
en una bossa reixada amb nanses i, penjat del mani-
llar de la bicicleta, tot fent camí vam arribar al Mas
Gran, on hi havia una bassa molt grossa, plena de
joncs i peixos de colors. Al capvespre hi abeuraven les
vaques i un ramat d'ànecs muts hi nedava. Aquella
bèstia, quan va tocar l'aigua, si hagués pogut m'hau-
ria fet una abraçada. Va nedar i nedar. Estirava les
ales i feia corregudes per sobre l'aigua. Nedava i
nedava; jo l'observava atentament fins que va ser
hora de marxar. El vaig cridar: “Tiró, Tiró,
Tironet....” Ni cas. Amb una canya el vaig començar
a empaitar, i res. Li vaig tirar terrossos d'un camp
proper i continuava ignorant-me. Ell no volia sortir.
El temps passava i no sabia que fer. Vaig anar a bus-
car la Maria, la mestressa del mas, i tots dos, un per
cada banda de la bassa, provàvem de fer-lo venir.

14.- No us ho he explicat mai allò de… l'ànec que no volia tornar

E

Ànec Platyrhchos, en anglès Mallard. Fa uns
58 cm. El mascle, molt acolorit, cap verd, ane-
lla blanca al coll, pit marró i la cua semblant als
colors del cap.

Les femelles, marronoses pigallades i molt
homogènies, poc vistoses. 

De vol ràpid i cops d'ales esperitats.
Són sedentaris, però a l'hivern n'arriben

d'Europa i del centre de la península.
Bàsicament granivor, també menja petits

invertebrats.
Comencen el procés de reproducció a prin-

cipis de febrer i l'acaben pel juny. Fan nius poc
elaborats entre les mates o joncs, i tenen unes
postes copioses: de 7 a 14 ous.
M'agrada molt el que diu en Celdoni Fonoll en
el seu llibre Cant dels ocells (us el recomano):
Constipat de nas, fa l'ànec:
“vull naps, vull naps...”
remenant com majordoma entre xip-xaps.

Carles Güell i Ausió - transgue2@terra.es
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125è aniversari

Curiositats a propòsit del 125è aniversari
de la descoberta del Temple Romà de Vic:

1882-2007
El 2007, amb motiu del
125è aniversari del desco-
briment i salvació de l'en-
derroc del Temple Romà
de Vic, m'ha semblat
escaient que, des de les
pàgines de la revista
Vilatorta, dediquem l'a-
tenció que es mereix a
aquest fet, sobretot per la
importància i la incidèn-
cia de la cultura romana
en les nostres contrades.
Ho faré de manera
telegràfica amb l'objectiu
que, si algú vol aprofun-
dir el tema, es pugui documentar gràcies a la biblio-
grafia que proposo al final de la meva exposició.

1- ¿Sabíeu que la presència dels romans a Catalunya
data de l'any 218 abans del naixement de Crist,
quan els germans Publi i Gneu Corneli Escipió
desembarcaren a Empúries per tallar les fonts d'a-
provisionament dels exèrcits cartaginesos d'Aníbal,
de pas cap a Roma?

2- ¿Sabíeu que moltes de les vies actuals de comu-
nicació i de transport a casa nostra encara guarden
el traçat original dels romans? N'és exemple la pri-
mera via romana de les Gàl·lies a Barcelona, que
passava per Coll d'Ares, la plana d'en Bas,
Collsacabra, la plana de Vic, Collsuspina i Caldes
de Montbui per tal d'evitar el perill del pas per les
fondalades del Ter i del Congost.

3- ¿Sabíeu que en el nostre terme municipal encara
hi ha restes de la via pública secundària romana que
arribava a Vic des d'Osor i que passava per la vil·la
Rabiosa i per Crivillers, a prop de la Riera Major, i
que una altra via secundària anava de Vilatorta a
Sabaters passant per Vilalleons? 

4- ¿Sabíeu que a principis del segle II de la nostra
era, ara fa mil nou-cents anys, es construí amb
pedra arenosa el Temple Romà de Vic en el punt

més elevat de la ciutat d'Ausa, tal com aconsellava
el famós arquitecte romà Vitruvi, amb només sis
columnes en la part frontal i orientat a sol ixent? 

5- ¿Sabíeu que en el segle IV, arran de l'Edicte de
Milà proclamat per l'emperador Constantí l'any
313, pel qual es donava llibertat de culte als cris-
tians i es prohibia el culte a les divinitats paganes, el
Temple Romà perdé la seva funció religiosa i es des-
tinà a altres serveis públics, encara sense investigar?

6- ¿Sabíeu que, després de l'arribada dels sarraïns a
Vic el segle VIII, durant el segle IX el comte Guifré
el Pelós restaurà el comtat d'Osona restablint-hi la
vida eclesiàstica i promovent-ne la repoblació, i
aprofità els quatre murs del Temple Romà per con-
vertir-los en castell comtal, més tard residència dels
senyors de Montcada fins al segle XV? ¿Sabíeu que
quan el rei Jaume I visità Vic, el 1231, sojornà al
casal dels Montcada?

7- ¿Sabíeu que la part que constitueix la cel·la del
Temple Romà, és a dir, l'espai interior (10,90 x 9
mt), probablement serví de pati d'armes, a cel
obert, del palau gairebé quadrat i de tres plantes de
la família dels Montcada?

8- ¿Sabíeu que, entre el segle XV i el segle XIX, l'an-
tic palau dels Montcada, que amagava les quatre
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parets del Temple Romà com en un estoig, succes-
sivament fou residència dels veguers, -representants
del rei a la ciutat-, a més de servir com a espais de
l'escrivania i de la cúria reials i, fins i tot, presó i gra-
ner de la ciutat?

9- ¿Sabíeu que l'any 1880 el malmès edifici de l'an-
tic casal dels Montcada fou declarat propietat de
l'Estat i es posà a la venda en subhasta pública?
¿Sabíeu que fou adjudicat per 6.205 pessetes al pas-
tisser Miquel Sans i al comerciant Jaume Casals, els
quals havien previst d'enderrocar-lo per a construir-
hi cases?

10- ¿Sabíeu que els qui salvaren el Temple Romà a
punt de derruir foren el jove canonge Jaume Collell
i Bancells (1846-1932) i el poeta i historiador Josep
Serra i Campdelacreu (1848-1901), els quals, en
descobrir i reconèixer les restes romanes, constituï-
ren la Societat Arqueològica per formalitzar la com-
pra del Temple per valor de 6.920 pessetes, amb
l'objectiu d'aturar-ne l'enderrocament?

11- ¿Sabíeu que, en diferents campanyes, el Temple
Romà ha estat objecte de restauració (la columnata
fou erigida l'any 1930, i el frontó, el 1959) i que
aquest any 2007 se'n celebra el 125è aniversari del
descobriment, recuperació i salvament amb un
seguit d'actes festius i acadèmics a Vic, endegat pel
Patronat d'Estudis Osonencs, que n'és el propietari?

12- ¿Sabíeu que, arran de la descoberta
del Temple Romà el 1882, un jove
mossèn Cinto Verdaguer (1845-1902)
va escriure un èpic i il·lustrat poema
titulat Lo Temple d'Ausa, amb noranta
cinc versos escrits en català antic? Us en
transcrivim la primera i la darrera estro-
fa en català normatiu:

Et plou del cel o et brota de la terra 
Ausona mia, aquest Temple gegantí?
¿Dins ta acròpolis magna que s'aterra,
decrèpit Castell d'Hèrcules,
quí dos mil anys te l'ha estotjat així?

.............................................................

Caigué l'ídol a trossos, mes no el temple
que de Montcada en el Castell reclòs
dirà a l'esdevenir que el contempla:
Sepulcre d'una dea,
em prengué per bressol Jofre el Pelós.

Heus ací, doncs, com, mitjançant diverses pregun-
tes, us he donat a conèixer part de la venerable
història d'aquest Temple, gairebé dues vegades
mil·lenari, que ha estat amagat i captiu, alliberat i
salvat, i que, des del punt més alt de Vic, talment
com un far soterrat de cultura, ha estat i és un testi-
moni silent i presencial de les nostres vides. Ara és
escaient de visitar-lo amb motiu del 125è aniversari
de la descoberta. L'entrada és gratuïta.

Si voleu aprofundir el tema, podeu consultar:

GUDIOL, Josep: L'Ausa romana i el seu temple.
Barcelona: Humanitats, 1982.
JUNYENT, Eduard: La ciutat de Vic i la seva histò-
ria. Barcelona: Curial, 1976.
MOLAS, M. Dolors: Els ausetans i la ciutat d'Ausa.
Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs, 1987.
ORDEIG i MATA, Ramon: Vic i els seus monu-
ments. Vic: Estudis Històrics, 1988.

Francesc ORENES 
Encarregat de l'Arxiu Històric Municipal

Sant Julià de Vilatorta, agost 2007
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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
Distribuidors 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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Meteorología

Darrerament l'observatori ha adquirit un domini
propi a Internet per tal de simplificar l'accés i la
consulta de les dades que recull la pàgina web, així
com també les visites que rep. La nova adreça és
www.meteovilatorta.cat, i el correu electrònic és
observatori@meteovilatorta.cat.

D'altra banda, hem incorporat nombroses
novetats a l'espai web, hem ampliat algunes sec-
cions i n'hem creat de noves. En aquest sentit, hi
ha un apartat de notícies meteorològiques relacio-
nades d'alguna forma amb Sant Julià de Vilatorta.
Aquesta secció també pretén ser un nexe d'unió
entre l'observatori i la gent del poble; és per això
que volem fer una crida a tothom qui tingui foto-
grafies històriques de fenòmens relacionats amb la
meteorologia (tempestes, nevades, aiguats, etc.) i
les vulgui veure publicades al web: només cal que
ens les faci arribar i, d'aquesta manera, col·labo-
rarà en la creació d'un gran arxiu de la climatolo-
gia històrica de Sant Julià de Vilatorta.

També hem establert importants col·labora-
cions amb d'altres observatoris i institucions rela-
cionades d'alguna forma amb la meteorologia,

Notícies de l'observatori
com ara el Servei de Meteorologia de Catalunya,
l'observatori astronòmic de Sant Julià de
Vilatorta, l'Associació Catalana de Meteorologia
(http://www.acamet.org) o bé l'Observatori Fabra
de Barcelona. Evidentment, també hem volgut
reforçar les col·laboracions amb l'Observatori de
Roda de Ter, un dels més importants dins l'àmbit
comarcal. 

Properament s'incrementarà l'equipament tèc-
nic de l'observatori amb l'adquisició d'una web-
cam que, en tot moment, podrà oferir imatges del
cel sobre les nostres contrades; també s'estudia
implantar un sistema que permeti enregistrar les
rosades i el grau que tenen: es tracta d'un feno-
men que afecta molt el balanç hídric i que és molt
important per als conreus i boscos.

Nova incorporació. És un plaer poder donar
la benvinguda com a col·laborador de
l'Observatori al Sr. Francesc Orenes, persona
molt coneguda al poble i un veritable apassionat
de la meteorologia; ja fa temps que treballa desin-
teressadament en la difusió de les activitats de
l'Observatori i del poble de Sant Julià.

Resum de dades obtingudes de 01/01/2007 a 30/09/2007; valors extrems i absoluts enregistrats al
observatori.

Valor més gran Dia i hora (UTC) Valor més petit Dia i hora (UTC)

Temperatura Màxima (ºC) 35.2 28.08.2007 14:10 3.9 25.01.2007 14:21

Temperatura Mínima (ºC) 17.9 31.07.2007 03:00 -7.2 28.01.2007 07:00

Humitat Màxima (%) 99.3 04.02.2007 08:41 70.4 08.07.2007 06:13

Humitat Mínima (%) 85.6 04.02.2007 19:42 8.9 16.02.2007 13:53

Pressió Màxima (mb) 1031.7 03.01.2007 09:53 998.0 20.03.2007 21:58

Pressió Mínima (mb) 1026.3 02.01.2007 00:14 993.3 19.03.2007 12:16

Velocitat del Vent (m/s)** 19.7 10.03.2007 09:16

Pluja (mm)* 23.5 03.04.2007 00:00

Radiació Solar (MJ/m2) 30.0 26.06.2007 00:00

Precipitació acumulada 2007 333.7

* La precipitació actualment es mesura en mm i equival a litres/m2

** Els valors de velocitat del vent s'expressen en metres per segon; es poden transformar a quilometres per hora
multiplicant aquests valors per 3.6
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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 2008!
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Escola municipal de música

L'Escola Municipal de Música de Sant Julià va
encetar el nou curs 2.007-2.008 el passat 12 de
setembre.  Aquest any, i com ja havia passat els
tres darrers cursos, hi ha hagut un augment con-
siderable d'alumnes matriculats, tant pel que fa als
que continuen els estudis com als que els inicien.
En total som uns 90 alumnes i 8 professors.
L'escola continua oferint l'ensenyament reglat de
Grau Elemental, i imparteix classes de Llenguatge
Musical, Cant Coral i instrument. 

Pel que fa al Llenguatge Musical, a causa de
l'augment de matrícules, aquest curs s'han pogut
desdoblar els grups dels petits, que s'organitzen
segons el curs que fan a l'escola. Hi ha quatre
grups de Llenguatge Infantil (Iniciació 1,
Iniciació 2, Preliminar i Preparatori), quatre de
Llenguatge de Grau Elemental i dos de
Llenguatge per a adults.

Pel que fa a instruments, aquest curs s'ha
ampliat l'oferta fins a 8 de diferents. Dins els de
corda, s'ensenya violí, guitarra i piano, que ja es
feien el curs passat. De vent, s'imparteix flauta
travessera, saxo i gralla (tots tres suposen una

novetat), així com també trompeta i cant (que ja
es feien el curs anterior).

Durant el curs que hem encetat no faltaran els
concerts que fan els alumnes de l'Escola de
Música, com ara el de Nadal, que serà el 21 de
desembre a les 20:00 hores de la tarda  al Saló
Catalunya, o les tradicionals cantades de
Caramelles, a més del concert de final de curs i les
estades musicals amb el corresponent concert de
cloenda.

L'Escola de Música, juntament amb
l'Ajuntament de Sant Julià, organitzarà, com cada
any, un concert pedagògic familiar.  Enguany serà
el dia 13 de gener a les 18:00 hores de la tarda al
Saló Catalunya. Anirà a càrrec del grup “Postres
de Músic”, que ens explicarà la història del rock i
la música popular des dels seus inicis. Serà una
audició pedagògica durant la qual es passaran dia-
positives i s'interpretarà una selecció de les peces
més significatives de cadascuna de les dècades del
s.XX. L'entrada serà gratuïta.

Esperem la vostra assistència i participació en
aquests actes, tot desitjant que gaudiu de la música. 

Us desitja unes

bones festes nadalenques
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D'instruments similars en
podem trobar pràcticament
arreu del món, la qual cosa fa
pensar que l'arrel d'aquest és
molt antiga. Instrument de la
família dels oboès, la gralla és
un tub de fusta de forma tron-
cocònica d'uns trenta-cinc cen-
tímetres de llargada, el qual
amplifica el so produït per “l'
inxa”, una llengüeta de doble
canya posada en un tudell de
metall. Els instruments més
directament relacionats amb la
gralla són la dolçaina valencia-
na, la dolçaina aragonesa,el
graile occità i la gaita navarra.

Hi ha diferents tipus de fustes
útils per a la construcció de gra-
lles: el ginjoler, el boix, l'olivera,
l'ametller, el granadillo, la
bubinga, el palo santo, l'alzina,
etc., en són exemples. A part del
color, cada tipus de fusta dóna
una sonoritat força diferent a
l'instrument.
Hi ha diferents models de gra-
lla; seca o curta, dolça, llarga,
baixa i cromàtica. Ara bé, n'hi
ha dos de principals:
.- La gralla seca o curta, que és

Un toc català
el model més primitiu, té un so
sec o dur i té nou forats estratè-
gicament repartits (sis a la part
superior i un a la inferior) que
serveixen per a la interpretació
de les notes. També hi ha dos
forats més a la campana de l'ins-
trument que són per a millorar-
ne l'afinació i la sonoritat. 
.- La gralla dolça o de claus.
Com el seu nom indica, aquest
instrument porta dues o més
claus que li permeten augmen-
tar la tessitura. D'altra banda, té
un so més dolç que la gralla
seca. Els primers exemplars d'a-
quest “nou” instrument van
aparèixer en el darrer terç del
s.XIX. 
Actualment s'ha investigat en
un model de gralla anomenada
cromàtica. És similar a una gra-
lla dolça, però amb la particula-
ritat que posseeix més claus, fins
a vuit, fet que li permet repro-
duir totes les alteracions possi-
bles. 

Històricament les gralles es
localitzen a la Catalunya Nova,
més concretament al Camp de
Tarragona. Acompanyaven
determinats balls i entremesos
d'aquelles terres, com són les
moixigangues, el ball de gitanes
i el ball de valencians. Entre els
segles XVIII i XIX el ball de
valencians va evolucionar en el
que avui coneixem com a “cas-
tells” (torres humanes). A partir
de llavors la gralla i els castells
han estat companys insepara-
bles. L'època més esplendorosa
de la gralla se situa entre els anys
1875 i el 1915. 

A mesura que avançava el segle

XIX, no només es va crear i con-
solidar un repertori graller per a
tot el ritual casteller i el món
que l'envolta, sinó que l'ús de
l'instrument es va estendre a l'a-
companyament musical de les
festes en la seva totalitat. Així, el
grup de grallers va començar a
prendre rellevància, sobretot en
àmbits rurals, on calia resoldre
la música i els balls de les festes
amb recursos econòmics limi-
tats. En aquesta època els grups
de grallers que eren contractats
per animar la festa major dels
pobles començaven a tocar de
bon mati, i participaven en tots
els actes programats (passaca-
rrer, processó, ofici, entremès,
cafè concert, ball, etc.

A partir de la Primera Guerra
Mundial, els grups de grallers
van entrar en una lenta però
imparable decadència a causa
del canvi en les modes musicals
i en l'estil de vida de la gent del
camp. Diuen les cròniques de
l'època que, a mitjan segle pas-
sat, les colles de grallers es
podien comptar amb els dits
d'una mà. Si la gralla no hagués
estat indispensable per a l'exe-
cució dels castells, hauria acabat
perdent-se, almenys durant un
temps.

A la dècada del 70, la gralla,
juntament amb d'altres camps
relacionats amb la festa i la cul-
tura popular catalana, va iniciar
una lenta revifalla que l'ha por-
tat fins als nostres dies i que l'ha
convertida en un altre dels trets
identitaris nacionals recuperats.

La pràctica de la gralla s'ha anat

Escola municipal de música



29

escampant tant dins com fora
de l'àrea geogràfica tradicional,
més des d'un punt de vista
quantitatiu que no pas qualita-
tiu. Els avenços tècnics i els mit-
jans de comunicació, de manera
molt especial la televisió, han
contribuït a fer realitat aquesta
revifalla. 

Històricament, l'entorn on la
gralla ha tingut sempre un pes
més important ha estat el món
casteller. També hi ha una gran
quantitat de repertori que, des
de fa anys, s'utilitza en balls,
danses, comparses i entremesos

populars. Al so de la gralla han
ballat o actuat, i encara ho fan;
dracs, gegants, capgrossos, àli-
gues, cavallets, mulasses, cerco-
lets, panderos, pastorets, basto-
ners, gitanes, moixigangues,
valencians, figuetaires, falcons i
també balls parlats com
Serrallonga, moros i cristians,
etc. Aquests darrers anys s'ha
escrit partitures i s'ha combinat
la gralla, amb més o menys
encert, amb tota un seguit
d'instruments; gralla i orgue,
piano, instruments de banda,
orquestra i coral, instruments
tradicionals (acordió, sac de

gemecs, flabiol...), instruments
d'orquestrina (guitarra, clarinet,
contrabaix, ...), conjunt de rock,
sintetitzadors, etc. A més, l'estu-
di de la gralla és reconegut de
manera oficial per l'Escola
Superior de Musica de
Catalunya, ESMUC. 

Des d'aquí animo a les escoles
de música de la comarca que
incorporin en les seves docèn-
cies musicals aquest instrument
tan nostre.

Pep Sentmartí i Castañé
Mestre graller

Escola municipal de música
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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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Llar d’infants municipal Patuleia

Com cada any, la Patuleia ha obert les portes la
primera setmana de setembre amb moltes ganes i
il·lusions davant d'un nou curs amb noves mestres
i nous nens i nenes. Totes les mestres han treballat
en l'organització i preparació de l'escola i les aules
per tal que aquest inici de curs sigui el més agra-
dable possible.

La Patuleia ha començat el curs amb un gran
nombre d'alumnes. La classe dels Estels (de 0 a
1anys) ja està completa; a les aules dels Núvols i
Llampecs (d'1 a 2 anys) actualment hi queda una
plaça; a les dels Sols i les Llunes (de 2 a 3 anys),
només n'hi queden dues.

Un cop passada l'adaptació, es va iniciar el tre-
ball de les diferents unitats de programació: es van
preparar i portar a terme diverses activitats, festes
i sortides per fer que els nens i nenes assolissin

Benvinguts al nou curs de la Patuleia

d'una manera amena i divertida els objectius que
les mestres ens havíem proposat.

Una de les festes que va agradar més a l'escola
va ser la festa de les fulles, durant la qual els Sols i
les Llunes van fer una sortida al bosc per anar-ne
a buscar. Posteriorment vam celebrar la
Castanyada, durant la qual els infants van partici-
par en un taller de cuina i van fer panellets de pin-
yons i ametlles, uns panellets que es van menjar el
dia que va venir la Castanyera a torrar castanyes.

Per a aquest Nadal, com molts vilatortins ja
sabeu, a la Patuleia esperem la visita del mestre
tioner, l'Oncle Buscall, un personatge molt esti-
mat pels nens i nenes, ja que és ell qui ens portarà
el Tió a l'escola. Esperem que a vosaltres també us
el porti i, si potser, que sigui ben gros!

Tota la Patuleia us desit-

ja un bon Nadal i un feliç

any nou ple de sorpreses i

alegries, i que ens tornem a

veure ben aviat.
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Bones
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AMPA CEIP Bellpuig

Els personatges més
populars

Aquest curs 2007-2008 ha començat amb moltes novetats.
Una de les més destacables ha estat l'arribada de nous mes-
tres, juntament amb el fet que hi ha més representació mas-
culina que mai. Aprofitem per donar-los la benvinguda a la
nostra escola.

L'arribada d'aquests professionals de l'educació, però, no
ha estat pas el fet més celebrat. Aquest honor ha recaigut en
les figures de la cuinera, la Rosa Sarassa Torrents, i la seva
ajudant, la Conxita Portet Codina. La frescor i el bon gust
dels seus plats hi han tingut molt a veure, és clar. Però de ben
segur que l'esperit jove i la permanent disposició a atendre
les necessitats de cadascun dels nostres fills ha estat també un
factor clau. 

El cos de monitors del menjador, amb la Montse Pujolar
Vila al capdavant,és l'acompanyament ideal d'aquests plats
de menjar sà i equilibrat que surten de la cuina. 

Només hi ha una punta d'amargor en tot aquest conjunt.
A data d'avui, encara no tenim el magatzem que necessitem
i que, en paraules de l'Excel·lentíssim senyor alcalde, havíem
de trobar fet pel setembre. Confiem que a hores d'ara ja esti-
gui ben acabat i a punt d'encabir totes les delicioses menges
que els calen a la Rosa i a la Conxita per seguir fent, amb més
seguretat i qualitat, l'excel·lent feina que ja fan, elles sí, des
de l'inici. 

Un cop aconseguit això, a la nostra escola només li faltarà
una cosa per ser perfecta: un conserge. La quantitat de per-
sonal que hi ha a al centre i les mides que té fan imprescin-
dible la presència d'un conserge que assumeixi tasques com
ara obrir i tancar les portes, el manteniment de l'edifici,
donar resposta a problemes o dubtes concrets d'un alumne
o un pare, fer els encàrrecs interns de l'escola o, per exemple,
respondre el telèfon els dies que no hi hagi un administratiu.
Cal un conserge que, en certa manera, sigui el referent de
l'escola, que sàpiga fer veure a un nen que li ha caigut un
paper a terra, que no ha de pegar un company, o que el renyi
(i per tant també als pares) amb un somriure si arriba tard a
l'escola. Això és, una figura que ens rebi i ens atengui sem-
pre que ens acostem a l'escola, una tasca que fins ara feien les
mestres, fet que les obligava a haver deixar momentàniament
la feina que estaven fent, que és educar els nostres fills per-
què el dia de demà esdevinguin persones cultes, educades i
responsables, que paguin amb alegria els impostos necessaris
per a les nostres pensions.

Si l'Ajuntament posa un conserge a l'escola serem uns
pares més feliços.

AMPA CEIP Bellpuig

La carta
Estimats reis d'Orient:

L'any passat ens vàreu passar una
escola nova que vàrem ocupar amb
il·lusió. Els primers dies relliscàvem pels
passadissos, tot era nou i brillant. Ja
podíem dinar en un menjador i no calia
retirar els llibres per posar els plats. Hi
havia nens i mestres que ni els vèiem en
tot el dia. No va trigar gaire a aparèixer
a sota l'escala una caixa plena d'objectes:
bates, dessuadores, algun mitjó... però
que encara avui ningú reclama, i és que
la nostra escola  és tan gran i plena de
racons que, de vegades, oblidem on dei-
xem les propietats. 

L'escola té una vida que impressiona,
i cada cop hi ha més nens. Quan jo vaig
començar només n'érem una quarante-
na i era a punt de tancar. Avui, ja ron-
dem els 170. Sovint sento els pares com
diuen que ja no coneixen la majoria dels
altres pares; als nens, però, això no ens
passa.

Majestats, us deveu preguntar: “i
doncs, què més volen aquesta canalla?”
La veritat és que tots ens vàrem pensar
que us havíeu oblidat de pintar el nostre
regal i que ho faríeu més endavant.
Cada matí, però, quan faig fila al pati
per entrar a la classe torno a veure les
columnes i les parets de l'únic color que
sempre és nou en els nostres estoigs, el
gris. Què us semblaria de pintar l'escola
d'un color bonic i vistós, adequat al
magnífic entorn on està situada i en har-
monia amb les instal·lacions de Sant
Julià, el nostre poble?

Tot i que ja sóc a sisè i aquest és, si
Déu vol, el darrer curs que passaré a la
meva escola, segueixo confiant en la vos-
tra màgia. No hem decebreu, oi?

Ah! Per als mestres i pares us demano
un sac ben ple de paciència i il·lusió.

Un petonàs

Un alumne de sisè
CEIP Bellpuig
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CEIP Bellpuig

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

La Comissió de Festes va programar un
seguit d'activitats adaptades a tots els nivells
del centre (danses i cançons de tardor).

Un cop finalitzades aquestes activitats,
ens vam menjar les castanyes que havien
torrat un grup de pares i mares al pati de
l'escola. Enguany no hem realitzat cap sor-
tida fora del centre. 

Hem celebrat la verema
Els nens i nenes de primer i de segon vam anar a cele-
brar la verema al mas Can Canadell de Calders. La
mestressa del mas, una senyora anomenada
Hortènsia, ens va ensenyar les vinyes i així vam poder
estudiar les parts del cep. 

Després vam trepitjar el raïm seguint el ritme
d'una cançó: “Xof, xof, xof, xof trepitgem raïm per
fer vi, per fer vi per als que som aquí”. 

Llavors vam anar a veure la premsa i les tines, que
és el lloc on es guarda el most abans de posar-lo a les
bótes.

A continuació, vam anar a veure el celler on ens
esperava el mossèn Bótes, que ens va explicar com es
feia el vi.

Finalment, vam embotellar el most que havíem
trepitjat i vam marxar cap a l'escola.

El passat setembre es va encetar el nou curs escolar
2007-2008, amb un total de  163 alumnes i 19
mestres, 11 dels quals són nous. Hi ha una sèrie de
novetats que faran que aquest curs sigui especial:

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

- Finalment som una escola d'una línia (ja no
som ZER).

- Encetem un cicle de sortides culturals en
anglès.

- Estrenem menjador.
Com cada any, des de l'escola hem pensat un

tema que durant l'any s'anirà treballant en diferents
àmbits: a l'aula,  a les excursions,  als tallers, en la

Novetats per a un nou curs!
decoració de l'escola, etc. El tema escollit aquest
curs és el del planeta Terra i els seus quatre elements
(terra, aigua, aire i foc).

Una altra novetat que hem engegat aquest any és
el dia sense pilota a l'hora del pati, que té l'objectiu
d'incentivar els alumnes perquè gaudeixin dels jocs
populars i s'adonin que hi ha altres maneres de
jugar que no són el futbol. Al principi va ser dur
pels nens més grans, però a mesura que ha passat el
temps, han descobert que no tot es redueix al fut-
bol. Estem segurs que a final de curs tothom coin-
cidirà que ha estat una bona iniciativa!

Des de l'escola hem arrencat aquest curs amb
moltes ganes de treballar conjuntament amb vosal-
tres i tota la comunitat educativa.
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Els petits de l'escola hem anat
d'excursió a Viladrau

El dilluns 22 d'octubre els nens i les nenes de P3,
P4 i P5 vam anar d'excursió al bosc de Viladrau per
veure els colors de la tardor, i ens ho vam passar
d'allò més bé. Vam fer una caminada pel mig del
bosc per conèixer les fulles, els fruits i els animals
que viuen en aquest bosc a l'època de tardor.

Durant el passeig pel bosc vam trobar fulles de
molts colors (grogues, verdes, vermelles,
marrons...) i de molts arbres i plantes diferents (de
castanyer, d'alzina, de roure, de pollancre, de fal-
guera...). També vam trobar els fruits d'aquests
arbres (aglans, castanyes, pellons...) i alguns bolets
que, segons ens van explicar, eren els escombriaires
del bosc.

Durant la caminada ens van fer omplir una carta
de colors, on havíem d'enganxar tots aquells que
anàvem trobant pel bosc.

Finalment, després de molt caminar, vam arribar
a la casa on teníem les motxilles per dinar. Vam
menjar molt perquè havíem agafat molta gana, vam
jugar una estona i, poc després, vam marxar cap a
l'escola. 

Sortida a Savassona
El passat 2 d'octubre els alumnes de 5è van partici-
par en una sortida a Savassona, activitat organitza-
da per la Diputació de Barcelona. 

Aquesta sortida la van realitzar juntament amb
les escoles de Folgueroles i El Roser. 

Al matí van quedar tots convocats a Tavèrnoles,
punt de sortida d'una caminada que els va portar

fins al Pla de Savassona. Un cop allà, van participar
en una gimcana on havien de realitzar diferents
proves relacionades amb aspectes de la història de
Savassona i el seu entorn. 

Després de dinar, van fer una visita a l'església de
Sant Feliuet, on van poder gaudir del paisatge. En
acabar van tornar cap a Sant Julià.

CEIP Bellpuig
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Aprofitant l'arribada del nou
curs escolar, és interessant recor-
dar que la família,             l'es-
cola i els amics configuren l'espai
en què es mouen els nostres fills
i filles. Cadascun d'aquests
àmbits té una funció pròpia que
no podem delegar ni substituir.
De la mateixa manera, tampoc
podem descarregar en els centres
d'ensenyament la nostra respon-
sabilitat com a pares, ni preten-
dre ser l'alternativa als amics dels
nostres fills. Hem de ser només
pares i mares.

El pare i la mare són el nucli
de la família: la seva funció es
basa en guiar els fills en determi-
nats moments,acompanyar-los
en d' altres i escoltar-los sempre.

A la nostra cultura, s'és pare o
mare com a conseqüència direc-
ta del naixement o l'adopció
d'un fill. Tanmateix, aquesta
condició s'assoleix quan hi ha
una bona predisposició emocio-
nal i coneixements suficients. 

Ser pares i mares no exigeix
una determinada actuació des-

L'ofici de pare o mare és una combinació
equilibrada d'il·lusió, dedicació i habilitat  

prés del naixement del fill. Ara
bé,  fer de pares i mares, per des-
comptat que sí. És més, s'ha de
fer de pare i mare abans de ser-
ho realment. Ja en l'etapa de ges-
tació cal donar als fills tots els
avantatges mèdics i socials que,
directament o a través de la
mare, puguin millorar les condi-
cions de vida posteriors al part.

Encara que no tots siguem
pares o mares, sí que som o hem
estat fills o filles. Convé, doncs,
recordar els nostres desigs i acti-
tuds de joventut i contrastar-los
amb les conductes que rebíem
dels nostres pares i mares, no
tant per jutjar-los sinó per
aprendre a destriar allò que va
ser més positiu per a la nostra
evolució. Els progenitors tenen
la doble experiència de ser fills i
pares. Hauran de buscar amb
sinceritat en la seva vida el
encerts que van viure, conse-
qüència del bon saber fer dels
seus pares, i detectar els errors
educatius que van protagonitzar,
per no repetir-los en els seus fills.

En definitiva, ser pare o mare
és una vocació que sobrepassa la
simple adopció o  concepció d'
un fill. Porta associat un compro-
mís de dedicació contínua que
ens obliga a preparar-nos com ho
fem amb la resta de facetes de la
vida, així com també un compro-
mís d'adoptar una actitud i esta-
blir una organització del temps
en què els protagonistes són els
fills.

Per acabar, cal dir que, actual-
ment, són escassos els esforços i
la consideració que es dediquen a
valors com ara la disciplina, la
constància, els hàbits positius,
etc., uns valors que, alhora, seran
els que ens permetin assolir-ne
d'altres com la solidaritat, l'ètica,
l'èxit personal i laboral, la segure-
tat o l'autoestima. 

Fem de pares i mares combi-
nant equilibradament l'habilitat
amb la dedicació i la il·lusió, i
d'aquesta manera segurament
aconseguirem uns resultats molt
més satisfactoris en l'educació
dels nostres fills.
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El dia 8 d'octubre, a l'escola vàrem tenir el
goig de celebrar, per tercer any consecutiu,
la festa dels avis i àvies dels nostres alumnes.

Els avis i àvies també formen part del
nucli familiar. Ajuden els fills a tenir cura
dels néts, els acompanyen a l'escola, els
vénen a recollir, els donen el dinar, juguen
amb ells... en una paraula, tornen a ser
pares amb més intensitat que quan eren
joves, perquè disposen de més temps i més
pau per poder-se dedicar als néts. És per
aquest motiu que, des del col·legi, creiem
que cal dedicar una tarda a homenatjar-los.

A les 3 de la tarda, els alumnes des de 2n
d'Educació Primària fins a 4t d'ESO els van
oferir un emotiu concert a l'Església, un
concert en què varen posar tota la il·lusió i
tots els seus coneixements per demostrar-
los que, des de l'escola, se'ls ha ensenyat a
respectar-los i estimar-los com es mereixen. 

Més tard, se'ls va oferir un punt de llibre
elaborat pels alumnes amb dedicatòries
força emotives, com per exemple “avis us
estimem molt”, o “hem d'estimar els nos-
tres avis perquè ells ens estimen molt”.
Seguidament es van adreçar a la sala d'actes,
on es va obsequiar a l'avi i l'àvia de més
edat. Al Sr. Joaquim Pujol, avi d'en
Joaquim i l'Eulàlia, se li va regalar un bonic
bastó de passeig, i a la Sra. Roser Castells
Raurell, àvia de l'Alba, la Irene i l'Òscar, un
foulard gris. També és va aprofitar la
presència de la besàvia de la Mar, la Sra.
Esperança Oliver García, de 87 anys,  per
regalar-li un ram de flors.

A continuació, se'ls va passar un vídeo
per tal que veiessin com van  treballar els
seus néts, durant el curs passat, el bosc de
l'escola. Tot va acabar amb un berenar de
germanor a l'aula polivalent, servit pels
alumnes de 4t d'ESO.

La presència d'aquells 150 avis ens va
omplir de joia i ens va recordar el valuós
paper que exerceixen en les nostres llars.
Esperem que el curs vinent podrem cele-
brar aquesta festivitat amb tots ells i molts
d'altres.

Festa dels avis i àvies dels nostres alumnes
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Ja fa molt temps que les activitats
extraescolars s'han convertit en l'alter-
nativa familiar més reconeguda per tal
de conciliar l'horari dels fills amb l'ho-
rari laboral dels pares. Qui més qui
menys, tothom té una idea de què
són: un temps fora del currículum
escolar durant el qual el nen o nena fa
unes activitats que el motiven.

A la nostra escola ens plantegem les
extraescolars com a activitats de lleure
educatiu, com un espai de temps per
gaudir i, sobretot, per aprendre coses
noves o diferents que també ajuden a
créixer.

A l'hora de programar activitats, en
proposem unes que puguin ser origi-
nals i motivadores i unes altres que ja
són tota una tradició en el nostre cen-
tre i que tenen molta acceptació; per
tant, tothom pot trobar l'alternativa
que més li agradi. Hi ha opcions per a
tots els gustos: aprendre a jugar a
escacs (afavoreix la concentració i la
capacitat de raonament), practicar
mecanografia amb ordinador
(ensenya a dominar el teclat amb rapi-
desa), potenciar la imaginació per
mitjà de tallers de contes i titelles
que il·lusionen els nostres alumnes,
fer bricolatge (promou entre els nois
i noies més grans la col·laboració en la
conservació de la llar), etc. Podríem
citar un munt d'activitats més com la
d'anglès, pensada per a aquells alum-
nes que tenen facilitat per les llengües,
o multitud d'esports per als més
inquiets.

En fi, com es pot comprovar, des de
l'escola ens preocupem per satisfer les
necessitats i els interessos culturals del
nostre alumnat i del seu entorn fami-
liar. Així, enguany hem proposat 15
activitats per tal que els alumnes tin-
guin un ventall ben gran per escollir.

Com eduquem els nostres alumnes
en el temps de lleure?
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Solució de
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema:
monosíl.labs 1a part

La foto del concurs del número passat mostrava les xemeneies de la casa d'El Perer. El
Guanyador, triat d'entre les respostes encertades, es va endur una plata de rebosteria.
Felicitats!

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

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

Dilluns de 3 a 9 de la tarda
Dimecres d’11 del matí 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
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Agrupació sardanista

El proper 16 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 ja a la quinzena edi-
ció.

La bona acústica del Saló i el seu aforament fan d'aquest espai
el marc idoni per a aquest esdeveniment, que enguany tornarà a
comptar amb la presència de la cobla La Flama de Farners i de la
Coral Cants i Rialles de Sant Julià (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 que encertin els mots
encreuats que han rebut a casa.

Com és habitual, els socis de l'Agrupació hi tindran l'entrada
gratuïta.

El proper 16 de desembre, t'hi esperem!

Concert de Nadal

El passat 18 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
sardanes de set tirades previstes per a l'oca-
sió, i que varen fer saltar els balladors i
gaudir d'una bona diada als assistents.

A la mitja part, a l'exterior de l'edifici
(dins no es pot menjar), es va repartir 50
Kg. de castanyes i 20 litres de vi dolç.

Tots els assistents vàrem gaudir d'una
esplèndida tarda de sardanes.

Castanyada
sardanista

Si teniu en compte que la sardana és una de les mani-
festacions culturals més importants de Catalunya, el fet
que al nostre poble puguem mantenir viva la flama del
sardanisme des de fa 35 anys és, en gran part, gràcies als
nostres socis, concretament 270.

És per això que per només 10€ a l’any ens ajudaràs
a tirar endavant i podràs gaudir d’informació sarda-

Fes-te soci

Aplec
Missa Cantada

Audició
Audició

Audició

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

Calendari Sardanista 2008

Dilluns (de pasqua) 24
març (es rifaran pernils,
cava i ous com ja és tradi-
cional)

Dissabte 5 juliol

Dissabte 12 juliol

Dissabte 19 juliol

Dissabte 2 agost

Dissabte 9 agost

Divendres 15 agost

Dissabte 23 d’agost
(amb coca, fuet i cava per
a les colles participants)

Diumenge 16 novembre
(amb castanyes i vi dolç
per a tots els assistents)

Diumenge 14 desembre

11,30 matí
12,30 matí

5 tarda

10 nit

10 nit

8,30 nit
10 nit

10 nit

10 nit

6 tarda
8 tarda

10 nit

5 tarda

6 tarda

Puiglagulla Hermita
Pla del Santuari
Pla del Santuari

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Vilalleons

Pça. Catalunya

Pavelló Esportiu
Municipal

Saló Catalunya

Coral Cants i Rialles
Lluïsos

Baix Llobregat

Lluïsos

Lluïsos

La Flama de Farners
Jovenívola d'Agramunt

Sabadell

La Flama de Farners

Jovenívola d'Agramunt
Grup per determinar

Lluïsos

Ciutat de Girona

La flama de Farners i
Coral Cants i Rialles

Data Hora Lloc Acte Cobla

nista de la comarca d’Osona que t’enviarem, també
tindràs la possibilitat d’accedir gratuïtament al concert
de Nadal i als cursets de sardanes, però sobretot,
tindràs la satisfacció de col·laborar en una cosa tan
nostra com és la sardana.

Per a més informació tel: 93.812.21.79
Gràcies
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Un any d'esdeveniments futbolístics

Escric aquestes línies des de l'orgull de qui se sap
segur gràcies al compromís del seu equip i de qui té
la satisfacció de veure que les coses s'han fet força bé
(millorables, de ben segur) i s'estan fent bé (i també
millorables, per descomptat). L'equip al qual faig
referència no és altre que la Junta del Club de
Futbol Sant Julià i els seus entrenadors. No podem
evitar que hi hagi moments àlgids i d'altres de més
problemàtics, però permeteu-me que parli dels
moments àlgids i no pas de problemes, que ja en
tenim tots prou i, tal vegada, massa.

Amb els companys de Junta hem aconseguit fites
que no són gens fàcils per a un club modest (molt
modest, diria jo) com el nostre. I per il·lustrar-ho
una mica, posaré alguns exemples:

- Van venir els veterans del Barça, amb cares
conegudes com en Fusté, l'Amor, en Calderé, en
Fradera, etc. Ens van apallissar, però això ja ho sabí-
em abans de començar. El més important era que
vinguessin i van venir.

- A algú de nosaltres se li va acudir de fer un
homenatge als jugadors de més edat: dit i fet. Van
sortir al camp donant la mà i precedits dels més
joves del club, un moment que va ser molt emotiu
per a tots, però en especial per als protagonistes, tal
com indiquen les fotos. Oi que és bonic que, des-
prés de tants anys, encara siguem capaços de fer
emocionar els nostres “avis” del futbol? Tant de bo
siguem capaços de seguir-ho fent!!

- L'exposició fotogràfica i de material del futbol:
al material, qui més qui menys li va fer una ullada,
però les fotos tothom se les mirava i comentava. Èxit

total per a tot el poble: per als qui ho vam organit-
zar (la junta amb l'ajuda impagable d'un parell de
col·laboradors altruistes) i per als visitants, que sem-
pre trobaven algun conegut o familiar en alguna
foto de fa alguns, molts o encara molts més anys.
Per descomptat, fem extensiu aquest agraïment a
tothom que ens va proporcionar material també de
forma desinteressa, un material que, d'altra banda,
ha quedat tot gravat en un CD de vàlua inqüestio-
nable i que passarà a formar part de l'arxiu munici-
pal (Xevi, gràcies molt sinceres per la feina feta).

- Els equips de prebenjamí, benjamí i aleví van
anar convidats a jugar al camp del Barça, en un dia
on l'única nota discordant va ser el petit 'diluvi' que
va caure mentre jugaven els benjamins. La resta, un
dia festiu que vam aprofitar per visitar les
instal·lacions del Camp Nou i, és clar, la Botiga del
Barça, a més de gaudir d'uns partits força interes-
sants.  

- El 25 de novembre vàrem fer la presentació de
tots els equips. Sorpresa!! Els qui no ho sabien van
veure que el Club de Futbol Sant Julià també té un
equip femení. Estem molt contents de poder-lo
tenir i esperem que sigui per molts anys.

En l'àmbit més professional, crec que és impor-
tant esmentar que aquest any hem incorporat una
figura nova, la del coordinador del futbol base, que
s'encarrega que tots els equips s'entrenin en una
mateixa direcció i seguint uns objectius i unes pau-
tes comunes; esperem que, en un futur a mitjà ter-
mini, la seva tasca es tradueixi en una harmonitza-
ció futbolística de tots els equips que ens permeti fer
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un salt qualitatiu. Ell és en Manel Checa, té molta
experiència en aquests afers i estem segurs que ens
aportarà un gran benefici a tots plegats. Als nostres
entrenadors els ha complagut molt aquesta incorpo-
ració, i a nosaltres (la Junta) també.

No voldria acabar sense agrair el suport de tots els
qui, d'una manera o una altra, ens ajuden econòmi-
cament, des de l'Ajuntament fins a tots els comerços
i indústries que així ho fan i alguns particulars que
prefereixen fer-ho des de l'anonimat. Per descomp-
tat, també vull donar les gràcies a tots els pares i
mares per la confiança que, dia rere dia, dipositen en
nosaltres, una confiança que intentem correspondre
de la millor manera que sabem: dedicant part del
nostre temps privat a fer que el club de futbol millo-
ri dia a dia. Vull fer un esment especial als jugadors
i jugadores dels equips que no formen part del fut-
bol base, això és, l'equip de tercera territorial, l'e-
quip femení i l'equip d'aficionats: vosaltres sou el
referent per a tots els integrants dels equips de fut-
bol base i, per això, us mereixeu el nostre més sentit
reconeixement, pel sol fet de jugar al Club de Futbol
Sant Julià. 

Amb tot, permeteu-me finalitzar aquest escrit
amb un sentit homenatge a en Ramon Gallart. Va
morir una nit de diumenge del mes de Juliol d'a-
quest any, pocs dies abans que vingués el Barça de
veterans. El dia abans, el dissabte, tant jo com d'al-
tres persones vàrem parlar amb ell del Club i de l'ex-
posició fotogràfica del futbol a Sant Julià que està-
vem preparant, i per a la qual ell escrivia, com bona-

ment podia, les notes històriques pertinents.
L'endemà del seu enterrament, el seu nét em va fer
arribar les notes manuscrites d'en Ramon i que ens
van permetre redactar una mica d'història del futbol
al poble. Al final d'aquestes notes en Ramon deia:
“copieu-ho en net i no hi haurà tantes faltes.
Gràcies”. Gràcies a tu, Ramon, i que descansis en
pau. Si et serveix d'alguna cosa, aquests són els ver-
sos que vaig fer-te i vaig llegir el dia del partit amb
els veterans del Barça:

Des d'un senzill i preciós camp de futbol
només una cosa ens torba el pensament:
l'amic amb qui xerràvem amistosament
ens ha deixat, i la seva pèrdua ens dol.

I encara et demanàvem una història
dels anys per tu viscuts, i tu en parlaves.
Escrivies en un full la memòria
i també, sovint, molt t'emocionaves.

Tu, des d'alguna zona del firmament
n'estic segur, seguiràs aquest partit;
malgrat que les estrelles surten de nit
tu ets sempre amb nosaltres en la ment.

Eres, damunt de tot, bona persona
i et trobarem a faltar en el nostre món.
Accepta'ns que, al menys aquesta estona,
vulguem dedicar-la al teu record, Ramon.

Oriol Tafanell - President

La revista Vilatorta

us desitja

bones festes
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CELEBRACIÓ DE SANT JULIÀ
-Patró de la Parròquia-

diumenge, 13 de gener de 2008

• 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
sobre la Història del Rock amb el grup

Postres de Músic
Entrada lliure

Els diumenges
20 i 27 de gener,

3,10,17 i 24 de febrer,
2 i 9 de març de 2007

Preu de l’entrada: 3 euros per sessió - Les sessions començaran a 2/4 de 6 de la tarda

20 de gener: Ratatuille
27 de gener: Bojos pel surf
3 de febrer: Papa canguro 2 -castellà-
10 de febrer: Shrek III
17 de febrer: Piratas del Caribe III -castellà-
24 de febrer: Pel·lícula per confirmar
2 de març: Pel·lícula per confirmar
9 de març: Harry Potter i l'Ordre del Fènix

II SALÓ DE NADAL
AL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL

Dies 27 i 28 de desembre: de 4 a 7 de la tarda
Dies 29 i 30 de desembre: d'11 a 2 del migdia i

de 4 a 7 de la tarda

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

Ludoteca mòbil: Diversos jocs pels més petits Diversos tallers...
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Actes de Nadal i Reis

Concert de
Sant Esteve
de la Coral
Cants i Rialles
A les 6 de la tarda del dia 26
de desembre, la coral Cants i
Rialles farà el seu tradicional
Concert de Sant Esteve,
durant el qual interpretaran
nadales i cançons tradicio-
nals. L'acte es farà al Saló
Catalunya. L'entrada és gra-
tuïta.

Reclutament de patges
per la cavalcada
Tots els nois i noies que tinguin més de 10 anys i adults que vulguin par-
ticipar com a patges en la cavalcada de Reis es poden apuntar a les ofici-
nes de l'Ajuntament abans del dia 21 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 de 2008, a les 6 de la tarda, al Saló
Catalunya.

Cavalcada de Reis
Els Reis de l'Orient arribaran amb les seves carrosses i acompanyats per
un seguici de patges i una banda musical el proper dia 5 de gener del 2008
a les 7 de la tarda. La comitiva farà la seva entrada a Sant Julià per la carre-
tera 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 municipal, saludaran la gent i faran el repartiment de joguines.

XXVI Concurs
de Pessebres
Casolans
El Concurs de pessebres
casolans arriba a la 26a edi-
ció. En aquest concurs hi
poden participar tots els pes-
sebres 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 obse-
quiats amb un record com-
memoratiu. 

Campanya Reis per
a tots els infants
Ja s'ha posat en marxa la campanya Reis per a tots els infants. Aquesta
campanya té l'objectiu que tots els nens i nenes de fins a 7 anys, empa-
dronats al municipi, tinguin un present lliurat personalment pels Reis de
l'Orient. L'acte tindrà lloc al Pavelló Esportiu Municipal un cop finalit-
zada la cavalcada de reis del dia 5 de gener. Per participar en la campan-
ya, els pares han d'inscriure i recollir les butlletes dels seus fills a les ofi-
cines de l'Ajuntament fins al dia 21 de desembre de 2007. 

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
compositor Ramon Victori.



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
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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

AQUEST NADAL RELAXA'T
Paquets especials per regalar aquestes festes

-PAQUET TERAPÈUTIC
- 1 sessió de reiki - 1 sessió d'ayurveda (facial o

corporal) - 1 sessió d'equilibri de xacres
amb pedres 65 euros

- PAQUET “PELL DE SEDA”
- 1 sessió de tractament oxigenant facial
- 1 sessió de xocoteràpia (inclou píling

de papaia i sucre) 70 euros
- PAQUET BENESTAR

- massatge corporal amb aromateràpia
- massatge facial 33 euros

- PAQUET BELLESA I RELAX
- Neteja de cutis - Massatge local 35 euros

BONES FESTES!
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