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Albert Puig,  Concepció Tort, Fusterpuig, Pere
Codina, Escola Municipal de Música, Núria
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arribem a cada casa
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25a Caminada Popular de les Guilleries

El passat 18 de maig es va fer la
25a Caminada Popular de les
Guilleries, que va comptar amb
la participació de 460 camina-
dors de totes les edats. Com és
habitual, els participants podien
sortir entre les 7 i les 9 del matí
del parc de les Set Fonts, on hi
havia les taules d'inscripció. El
recorregut passava per Can

Tramuntana, l'Arumí, Can
Barretina, Coll Llobera, Coll de
Portell, Torrents del Prat,
Casilla de Romagats, la font de
la Riera, El Castell i l'arribada al
parc de les Set Fonts. Hi havia
quatre punts de control, on els
participants es van poder pro-
veir de iogurts, batuts, galetes,
taronges, aigua, a més de l'es-

La Flama
del Canigó

Com cada any, la Flama del Canigó va arri-
bar per la carretera de Sant Marc, va passar
per Vilalleons i, seguidament, per Sant Julià
per poder encendre les fogueres de Sant Joan.

Compostatge casolà
Estem preparant la segona sessió informativa sobre
compostatge casolà per a finals de setembre. Si vols
aprendre a gestionar correctament les restes vegetals
d'horts i jardins, gespa, branques petites i les restes
de la cuina, apunta-t'hi a l'Ajuntament. Hi ha temps
fins al 15 de setembre.

morzar a base d'entrepans de
botifarra o cansalada. El temps
es va aguantar, i tots els partici-
pants van ser obsequiats amb la
segona peça de la nova col·lecció
de salseres. Entre tots els partici-
pants es va fer un sorteig de
diversos objectes i regals de pro-
moció cedits per diverses cases
col·laboradores.
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Homenatge a la vellesa
El passat dia 15 de juny es va celebrar la 13a edi-
ció de l'Homenatge a la Vellesa, dedicada a les
persones del municipi que hagin complert els 80
anys. La festa va ser organitzada per l'Aula de
Cultura, mitjançant l'Ajuntament i la Caixa de
Manlleu. Els actes programats van començar amb

la recepció i benvinguda dels avis i acompanyants,
una missa a la Parròquia, un dinar de germanor al
Saló Catalunya amb una sobretaula amenitzada
per l'actuació musical del trompetista Rudi
Ventura i el repartiment d'obsequis de record de
la diada.

La dotzena edició del cicle Estiu Set Fonts compta amb una programació de 5 actuacions en viu
i en directe per amenitzar les nits dels divendres dels mesos de juliol i agost. Per l'escenari del parc
de les Set Fonts desfilaran els següents grups:

Dia 4 de juliol: ROSMARINUS. Recorregut Musical pel mediterrani 

Dia 11 de juliol: THE MINISTRELS. Música a capel·la 

Dia 18 de juliol:  LUCES DE MEXICO. Música mexicana

Dia 1 d'agost: GRANDVERMÚ. Versions conegudes de soul,
funk, reggae, rock...

Dia 8 d'agost: CAFÈ TRIO. Música variada

Totes les actuacions començaran a les 10 de la nit i l'entrada és gratuïta.

Estiu Set Fonts
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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

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

Promoció d'Estiu:

BONA FESTA MAJOR!
Pedicura complerta

+
Píling facial amb hidratació

28 euros
Fem drenatge limfàtic i tractaments varis

per a millorar i alleujar la pesadesa de
les cames que provoca la calor.

Demana informació:
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17è Concurs de Pintura ràpida
El dia 30 d'abril es va celebrar el 17è Concurs de
Pintura Ràpida de Sant Julià de Vilatorta, convo-
cat per l'Ajuntament i l'Escola de Dibuix i
Pintura. Els pintors premiats en aquesta edició
han estat els següents:
1er Premi: valorat en 900 €, patrocinat per
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per a
JOAN SALLENT.
2on Premi: valorat en 800 €, patrocinat per la
Diputació de Barcelona, per a JOAN VILLA.
3er Premi: valorat en 400€, patrocinat per
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per a
ANTONI MARISCAL.
4rt Premi a la innovació artística: valorat en 400
€, patrocinat per l'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, per a RAMON PUJOLÀ.
Premi Caixa de Manlleu, valorat en 300 €, per
a ENRIC BESORA.
Premi Especial Aquarel·la: valorat en 300 €,

patrocinat per La Caixa, per a JORDI PONS.

Els premis juvenils i infantils van consistir en
lots de pintura cedits per la firma comercial
Pintur, i van ser atorgats als concursants següents.
1er Premi Juvenil: a AIDA MAURI.
2n Premi Juvenil: a EDUARD ALBÓ.

Els premis infantils, en diferents modalitats
segons l'edat, han estat per als participants
següents, tots ells del municipi.
Categoria A: MIREIA RAURELL
Categoria B: GIL VILAMALA
Categoria C: JORDI MENCIÓ

A més dels premis atorgats, a tots als inscrits
(juvenils i infantils) se'ls va obsequiar amb lots de
regals, gentilesa de La Caixa i Caixa de Manlleu.
Així mateix, tots els concursants van rebre com a
record una peça de terrissa.

Josep Trilla

Festes de Vilalleons
Dijous 31 de juliol

• A 2/4 d'11 de la nit:
MONGETADA POPULAR amb l'actuació
de la Humorista MAITE CARRERAS.

Festa Major
Divendres dia 15 d'agost

• A les 6 de la tarda:
SARDANES amb la
JOVENÍVOLA D'AGRAMUNT

• A les 8 del vespre:
CANTADA D'HAVANERES amb MAREJOL

Dissabte dia 16 d'agost

• A les 7 de la tarda:
ESPECTACLE DE TITELLES

• A les 10 de la nit: CINEMA A LA FRESCA

Diumenge dia 17 d'agost
• A les 9 del matí: TORNEIG DE BOTXES
• A les 11 del matí: OFICI SOLEMNE a

l'església de Santa Maria de Vilalleons
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Casal d'avis 

El passat dia 25 de març, la Junta del Casal va pre-
sentar a l'assemblea la seva renúncia irrevocable
per motius diversos, i va convocar els socis a una
reunió el dia 15 d'abril a les 18.30 hores.

Mentrestant, perquè no es portés a terme el
tancament del Casal, un grup de persones van
estudiar la possibilitat de presentar-se com a pos-
sibles candidats per formar una nova Junta. 

A la reunió que es va convocar, no s'hi va pre-
sentar cap altre llista i, per aquest motiu, el grup
esmentat anteriorment es va oferir per constituir
la nova Junta del Casal. Els socis presents (53)
van acceptar per unanimitat aquesta oferta.

La junta va quedar constituïda de la següent
manera:

President Josep Ma. Vilamala Blanch
Sots president Dolors Reixach Soler
Secretari Emili Salgado Gonzalez
Tresorer Miquel Font Juvanteny
Vocal 1 Montserrat Costa Arlet
Vocal 2 Filomena Rovira Rivas
Vocal 3 Miquel Puig Folch

Una de les primeres actuacions de la Junta va ser
la trobada de Casals a Sant Marc, on vam tenir
una de les representacions més nombroses amb 38
integrants.

El dia 1 de juny vàrem celebrar la Festa del
Casal; la missa solemne de les 12 del migdia es va
cantar en llatí.

Als cantaires se'ls va obsequiar amb un vermut

al Casal i, mentrestant, vàrem prepa-
rar el dinar per a unes 100 persones. 

Ens van honorar amb la seva
presència el senyor alcalde, Joan
Rosell, i la seva esposa, la senyora
Montserrat Reina, així com també el
rector, mossèn Jaume Reixach.

Com de costum, després d'un bon
àpat va tenir lloc l'entrega d'una placa
commemorativa a les dues persones de
més edat del Casal (home i dona).
També es va regalar una planta exòti-
ca com a recordatori de l'acte a les per-
sones esmentades anteriorment i a les
senyores Montserrat Reina i Remei
Codina.

A més, es va lliurar diplomes commemoratius
a les persones que durant aquest any compleixen
els 80 anys. 

També es van sortejar dos viatges al Delta de
l'Ebre programats per al dia 2 de juliol; els afor-
tunats van ser en Josep Casanovas i la seva muller,
la Dolors Codina.

Com a cloenda de la festa, el grup Duet
Partitura ens van delectar amb una selecció de
música i cançons clàssiques i de la nostra terra,
que ens varen fer emocionar. Al final tots plegats
vam cantar l'himne de l'Elogi als Jubilats i, com no
podia ser d'altra manera, el Som Vilatortins.

Ja estem preparant la festa de la revetlla de Sant
Joan del dia 23 de juny.

La Junta del Casal d'avis
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Alumnes guardonats

El CEIP Bellpuig del nostre poble ha estat guar-
donat aquest curs amb tres premis literaris.

La classe dels Dofins, de 2n de Primària, ha
rebut el premi Baldiri Reixac pel treball Els
dofins. Som així, basat en la descripció personal;
al seu torn, la classe dels Gossos, de 4t de
Primària, n'ha guanyat un altre amb el treball
Bon profit. Es tracta d'un llibre de cuina que
recull receptes tradicionals catalanes i interna-
cionals. Els premis han consistit en una dotació
econòmica per a l'escola per adquirir llibres en
català. Els premis Baldiri Reixac, concedits per
la Fundació Lluís Carulla, volen incentivar i
reconèixer l'escola catalana. 

D'altra banda, els de 6è de Primària varen

guanyar el primer premi del concurs literari
d'àmbit català “El gust per la lectura”. Hi varen
presentar una auca basada en un llibre llegit a
classe,  La biblioteca dels llibres buits.

El 17 de juny l'Ajuntament va rebre els guan-
yadors en reconeixement dels premis obtinguts;
durant l'acte es va destacar com d'important és
que pares, mestres, companys i entitats oficials
motivin els nens i nenes en edat escolar. 

Aprofitem l'avinentesa per felicitar els alum-
nes i, especialment, tot el professorat del CEIP
Bellpuig.

M. Carme Sala Vila
Regidora d'Educació

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 

Tripa REVISTA 51  8/7/08  15:22  Página 7



10

Poble

Tupinots

En l'últim número de Vilatorta els Tupinots ens
presentàvem i us convidàvem a tots a col·laborar i
participar amb nosaltres. La convocatòria ha fun-
cionat: els Tupinots cada vegada som més i estem
treballant perquè creixi també la participació en
les nostres activitats.

De moment, volem convidar-vos a totes les
activitats que organitzem per a la Festa Major:
- Concurs I tu què fas?
- Tupinada
- Birratorta

- Concert punk
També aprofitem aquest espai per presentar-

vos la nostra mascota de festes: és el nostre logo-
tip i ens acompanyarà a partir d'ara.

Ja per últim, us volem recordar que podeu
comunicar-vos amb nosaltres al correu electrònic
tupinots@gmail.com. Així ens ajudareu a fer les
festes més de tots. 

TUPINOTS

Si tens entre 12 i 35 anys, i tens afició per la fotografia, participa
en aquest primer concurs de fotografia jove.

Aconsegueix una càmera digital amb la millor foto de la Festa Major!

Pots consultar les bases del concurs a la pàgina
www.santjuliavilatorta.cat o a l'Ajuntament

1r CONCURS DE FOTOGRAFIA JOVE
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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

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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Poble - Opinió

Cuidem els qui cuiden
Les millores en les condicions de vida al

nostre entorn han comportat un augment
important en el nombre de persones d'edat
molt avançada que tenen, per tant, necessitats
d'assistència. Per altra banda, la causa que hi
hagi millors condicions de vida (en l'aspecte
econòmic almenys) és l'accés al mercat labo-
ral de la gran majoria de gent en general i,
concretament, de la dona.

Tot això unit ha provocat que es generin
unes mancances a l'hora de tenir cura sobre-
tot dels avis, però també de les persones
malaltes o amb necessitats especials.

Diverses entitats han començat a tenir
aquesta realitat en compte, entre elles la
Creu Roja, que ha desenvolupat un programa
per a cuidadores i cuidadors anomenat CUI-
DEM ELS QUI CUIDEN, part del qual és
el curs que es va dur a terme a Sant Julià
durant el mes d'abril i part del maig passat.

El fet de cuidar una persona dependent

quan es tenen moltes altres obligacions és
una tasca molt difícil. En aquest curs es fan
tota una sèrie d'indicacions perquè la perso-
na cuidadora pugui afrontar més fàcilment
aquesta feina.

És molt important la part del curs que
parla de cuidar-se un mateix, perquè l'atenció
continuada a una persona dependent pot cau-
sar esgotament físic i emocional. En aquest
sentit, durant les diferents jornades de què va
constar el curs es va parlar de la utilització de
recursos socioassistencials de la comunitat,
de l'ajut que els poden donar altres persones,
de la planificació del temps per tenir-ne de
propi i, fins i tot, es van fer recomanacions de
postures i moviments a l'hora de moure les
persones dependents, per tal de no lesionar-
se.Això, entre moltes altres coses, van fer que
aquest curs fos molt interessant i que els par-
ticipants en traguessin molt de profit.

Anna M. Garcia

Sopar de les Carmes
Ja és el tercer sopar! I encara no has vingut? No t'ho pensis més, ens ho passarem molt bé i
coneixeràs gent nova. Confirma la teva assistència a la M. Carme de la drogueria o a la M.
Carme del Bar Núria.

Vas néixer l'any 1968?
Tens ganes de sopar i passar una bona estona
amb una colla de quarantons i quarantones?

Truca'ns. Estem organitzant un sopar per a

tots aquells i aquelles que fem els 40 anys.
Maribel 93 812 20 16 i M. Àngels 616 323 008.
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Esport, sacrifici, il·lusió.... Experiència viscuda

Escric aquestes línies perquè Vilatorta ens
dóna l'oportunitat d'explicar històries, fets i
vivències que passen al poble i a la gent del
poble. Bé, crec que us agradarà llegir-ho per-
què és una història una mica diferent i singu-
lar a la nostra vila.

Tot plegat, parlaré  d'una nena que, des de
ben petita, té clar que per a ella l'esport ho és
tot, i té una gran afició i vocació per a la
gimnàstica esportiva (la de la barra, poltre i
paral·leles, no la de les cintes i pilotes). Cada
vegada els seus entrenaments són més fre-
qüents i durs.Als 14 anys passa a entrenar-se
matí i tarda (5'30 hores diàries, unes 25 hores
setmanals) al centre de tecnificació del club
Gimnàstic Osona (Vic), activitat que combina
amb els estudis. Això suposa un gran esforç,
però ho fa de bon grat. Un bon dia, el selec-
cionador espanyol ( el Sr. Jesús Carballo) s'in-
teressa per ella i demana a pares, club i entre-
nador si s'avindrien a que anés al CARD
(Centro de Alto Rendimiento Deportivo) de
Madrid, perquè veu que té possibilitats com a
especialista en l'aparell de paral·leles i podria

entrar a formar part del Proyecto Pekín.Això ja
comencen a ser paraules molt i molt gruixu-
des. Aleshores, per la singularitat de la seva
disciplina esportiva, per aspirar a competir en
l'àmbit internacional només pot anar a
Madrid. Evidentment, la decisió final és total-
ment de la nena: tot i que això suposa una
màxima dedicació i sacrifici, deixar la família,
els amics, treure's els estudis com bonament
pugui... diu que sí amb un somriure d'orella a
orella: és l'oportunitat d'anar a un lloc que,
des de petita, té mitificat, i conviure amb les
millors esportistes; què més vol? Al cap de 15
dies ja hi és. Els inicis i l'adaptació són molt
durs.Viu en un pis amb totes les integrants de
l'equip nacional, juntament amb una tutora.
Són vuit nenes, tres de Madrid, dues de les
Balears, una de Gijón, una de Mérida i ella, de
Sant Julià de Vilatorta. L'acullen molt bé i, de
seguida, es fan molt amigues: allà són la seva
“família” i ho comparteixen tot les  24 hores
del dia. S'entrenen unes 8 hores diàries i
tenen 4 entrenadors per a 8 nenes. No té res
a veure amb el que havia fet fins ara: l'exigèn-
cia, la disciplina, l'ordre, la duresa... Ella, però,
està molt satisfeta, perquè és a l'elit i forma
part d'un equip d'àmbit nacional.

El pitjor enemic de tot esportista són les
lesions i, per mala sort, l'acompanyen sovint.
No són un impediment, però, perquè se
segueixi entrenant. Les cuiden molt: tenen
dos fisioterapeutes, un metge i un psicòleg a
la seva disposició. La bàscula també es con-
verteix en un integrant de l'equip: segueixen
una dieta força equilibrada, i a taula mai hi ha
ni pa ni, evidentment,“menjar escombraries”.
Això no li suposa cap problema: mai ha sigut
una llepafils, i quan hi ha gana... Els problemes
que té són, potser, per la duresa (repeteix fra-
ses com ara “no puc més, fins i tot tinc crui-
ximents a les celles”), l'enyorança (sobretot
els diumenges) o situacions puntuals (febre,
mal entrenament, etc.), però ho suporta bé.

Finalment arriba el moment decisiu.
L'equip (ella no, nenes amb més experiència
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que feia molt temps que eren a Madrid) ha
d'anar al mundial de Stuttgart (setembre de
2007) per classificar-se per anar a Pequín. Els
nervis, els entrenaments durs de tot l'estiu
(fins i tot diumenges), les bronques, la tensió,
l'emoció i la il·lusió...Tot i que ni hi participa,
ho viu com una integrant més de l'equip.
Dóna suport a les companyes des de les gra-
des, en directe, i pateix com mai... Passa el pit-
jor que podia passar. En el primer aparell (n'hi
ha 4), una d'elles, concretament la Patrícia
Moreno (medallista olímpica a Atenes), cau de
la barra i el més greu és que es lesiona. Una
de les que havia d'aportar més punts a l'equip
ja no pot continuar competint. Tant d'esforç,
tant de sacrifici de totes i tothom... Per una
caiguda amb lesió, tot se'n va a l'aigua. ”No
pot ser, no és just!”, diu ella. No aconseguei-
xen prou punts per classificar-se. Què suposa
això? Que Espanya només tindrà dues repre-
sentants a Pequín que faran tots 4 aparells, i
les especialistes, res de res. Hi ha nenes que
feia 3, 4, i 5 anys que eren a Madrid preparant-
se per anar a Pequín. I vet aquí que el mes
d'octubre ella decideix tornar a casa, perquè
creu que l'exagerat esforç que està fent ara ja
no té sentit. Per estar-se allà sense un objec-
tiu concret, prefereix tornar i seguir gaudint
de la gimnàstica d'una manera més tranquil·la,
per passar-s'ho bé i sense tanta pressió (unes

15 hores setmanals). Allà, on ja només bus-
quen les dues millors gimnastes per anar a
Pequín, se'n queden sis.Arribats a aquest punt,
vull fer una reflexió: és just? L'esport d'elit
femení exigeix una dedicació plena per part
de les jovenetes i, potser, és el que s'acaba
més aviat. I quan s'acaba, què? Satisfacció per-
sonal i prou.

Malgrat tot, ella diu que l'experiència “és la
millor que he passat”, i això que explica que
en aquests 10 mesos ha plorat més que en
tota la seva vida junta. Ara és més forta, i
encara pot continuar gaudint del seu món.
Encara que els busquis i hi lluitis molt, els
somnis no sempre es compleixen. Com alguns
ja sabreu, aquesta és la història viscuda per
l'Adriana Panadès Erra.

Com a mare de l'Adriana, patint i gaudint
alhora de la seva experiència, des d'aquí he
volgut donar a conèixer una mica més i fer un
petit homenatge a aquest esport minoritari i
espectacular que tanta gent es mira en uns
jocs olímpics, sense saber, però, que darrera
de tot això hi ha un esforç molt dur de molts
i molts anys. Tot allò que fan no surt per
casualitat i, per un peu mal posat, tota una
carrera esportiva se'n pot anar en orris.
Exigència i perfecció total, mínim suport.

Roser Erra Castells

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

Tripa REVISTA 51  8/7/08  15:22  Página 12



Poble - Opinió

15

25 anys a Puig-l'Agulla caminant!
El passat mes d'abril,

això és el que varen
celebrar aquest grup de
dones i homes de Sant
Julià. Déu n'hi do, oi?
Cada diumenge a les 7
del matí (faci fred, faci
calor), es troben per
anar des de St. Julià a
Puig-l'Agulla caminant.
Arriben allà, resen el
rosari, fan el tallat i tor-
nen a baixar (de vegades
s'hi queden a esmorzar).
A la foto hi ha les actuals
caminadores, les que hi
són des del primer dia
(la Roser i la Conxita) i
continuen caminant, també algunes que ja no
hi van i d'altres que fan el viatge un tros a peu,
un tros amb cotxe (els homes els solen fer de
taxi).

La celebració va ser a l'ermita de Puig-

l'Agulla, amb una missa oficiada per Mn.
Jaume. Seguidament, el grup i els acompan-
yants varen fer un dinar al restaurant del san-
tuari. Eren unes 25 persones. Moltes felicitats
i que ho pugueu fer molts més anys! 

Més sobre les bosses de plàstic
El problema de les bosses de plàstic és el mal
ús que se'n fa. Si hi afegim el fet que són molt
difícils de reciclar, el més recomanable és
reduir-ne la distribució indiscriminada i evitar-
ne el consum massiu.

MAL ÚS - DIFÍCILS DE RECICLAR - EVITAR
EL CONSUM MASSIU

IMPACTES NEGATIUS:
-Consum de recursos i energia
-Emissions de gasos d'efecte hivernacle
-Impacte visual en el medi ambient
-Perill per a la fauna (quan s'abandonen sense
control)

Generalment les llencem immediatament
després de fer-les servir. Si optem per reuti-
litzar-les, per exemple per a la brossa domès-
tica, contribuirem a reciclar-les. El millor resi-
du és el que no es genera. Cada gest és un pas

endavant per frenar el canvi climàtic. En
resum, és qüestió d'evolució: allò que abans
era normal (per exemple, tirar papers a terra)
ara ho veiem com una aberració. I això és tan
senzill com incorporar un seguit de pràcti-
ques en els nostres hàbits de compra que
poden evitar la generació de residus.

Les bosses de plàstic convencionals d'un
sol ús són difícils de reciclar, a diferència de
les bosses d'escombraries que estan fetes
amb plàstic reciclat o les bosses composta-
bles fetes amb midó de blat de moro.

Acabarem amb una afirmació de Theodor
Dobzhansky sobre l'home en evolució:
“L'home ha estat dotat no d'una moral i d'uns
valors, sinó de la facultat d'adquirir-los. Els
valors són producte de la seva cultura, i no
del seu genotip”.

Mercè Molist i Paquita Estrella
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KA-DÔ: El camí de les flors IKEBANA
La cultura oriental no contradiu l'oc-
cidental. Es complementen mútua-
ment amb el YIN i el YANG. Cerquen
l'harmonia.

El Haiku juga amb el silenci i la
paraula, així com l'Ikebana ho fa amb la planta i l'es-
pai. El gran escriptor argentí J.L. Borges - l'esposa japo-
nesa del qual (Kodama) el va introduir a la cultura
oriental - va captar bellament el misteri. No hi ha cul-
tures superiors ni inferiors, sinó diferents. Cal que
siguin d'anada i tornada. Com va dir el Premi Nobel de
Literatura Octavio Paz: “La cultura occidental ens
ensenya a pensar. La japonesa a sentir”.

“XINTÔ” Jorge Luís Borges 'La cifra'
Quan la dissort ens aclapara
En un tres i no res
Ens salven les ínfimes
Aventures
De l'atenció o de la memòria;

- el bon gust de la fruita
- la frescor de l'aigua
- aquesta cara que el somni ens retorna
- els primers gessamins de novembre
- l'infinit anhel de la brúixola
- un llibre que havíem perdut
- la petita clau que obre una casa
- la flaire de la biblioteca
- el perfum del sàndal
- l'antic nom d'un carrer
- els colors d'un mapa
- una imprevista etimologia

- l'estètica de l'ungla llimada
- la data que cercàvem
- el brusc dolor físic…

Vuit són les divinitats del Xintô?
Vuit milions! Viatgen secretament
per la terra.
Aquests números menuts ens tus-
ten, ens toquen, ens deixen…

Anna Sabaté. 'RIN-SHÔ-KA”
Sensei

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 Nadal, núm. 52,
s’acaba el dia 24 d’octubre. Les col·laboracions les podeu enviar

per correu electrònic a l’adreça vilatorta@mailcat.org o les podeu
fer arribar a les oficines de l’Ajuntament.
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Objectiu complert
Al setembre de l'any 1986 (ja fa més de 21
anys) una colla d'amics catalanistes amb el cor
arrelat a Vilatorta i a la Casa Forta de Bell-
puig, al veure que a la majoria de pobles de
Catalunya (en algun punt o altre) tenien his-
sada una senyera i Sant Julià de Vilatorta i
Vilalleons no en tenia cap, vàrem decidir
posar-ne una a un dels punts més emblemà-
tics.Al llarg dels anys han estat molts els com-
panys (no l'equip de govern) que, en un
moment o altre, ens han ajudat a poder can-
viar la senyera any rere any i a aferrar les
pedres del casal de Bell-puig que estaven a
punt de caure.

Per costum, els vilatortins i vilatortines
sempre hem viscut amb la senyera com un
símbol del nostre poble, però poca gent es
preguntava: qui la penja? En quin estat deu
estar la torre del casal? Qui ho paga?

Doncs respostes: Ho fèiem nosaltres. El
casal, a punt de caure.Ah, per cert, sempre ho
hem pagat nosaltres.

Hem treballat al casal durant tots aquests
anys posant diversos pals, aferrant les pedres,
pujant amb una corriola perols de pasta,
obrint una via d'escalada per a la nostra segu-
retat... i tot a càrrec nostre, mai a càrrec de
l'Ajuntament.

En moltes ocasions vàrem demanar ajut a
l'Ajuntament i sempre se'ns negava dient que
el casal de Bell-puig era de propietat privada,
i que l'Ajuntament no hi podia fer res. En una
ocasió, jo (l'Albert Puig), essent regidor de
l'Ajuntament i president del consell de joven-
tut, vaig demanar al senyor Joan Rosell (alcal-
de no nacionalista, representant d'un partit de
dretes) si ens podia pagar les despeses deri-
vades de penjar la senyera, en total, uns 60€.
Em va respondre que hi havia coses més
importants a fer al poble (i tant, que n'hi ha de
més importants, però no de 60€). Visca el
catalanisme! 

Equip de govern: no us vulgueu penjar una
medalla que nosaltres ja fa temps que por-
tem.

Referent al títol d'aquest escrit (“Objectiu
complert”), volem donar les gràcies a l'autor
de l'escrit de l'anterior revista Vilatorta (l'e-
quip de govern) per obrir una polèmica que
van iniciar ells mateixos anys enrere, i infor-
mar també que l'individu a qui es referien no
és un, sinó dos: els germans de Cal Fuster Puig
(Marc i Albert). Un altre cop, gràcies per fer
que tothom s'assabenti de la feina que hem
fet aquests últims anys.

De totes maneres, us volem dir que no cal
dir mentides ni provocar polèmiques d'aquest
tipus per parlar d'un tema (això ho fan a la
tele). N'hi havia prou amb reconèixer la feina
ben feta, no només la nostra, sinó la de tots
els vilatortins que han lluitat, estudiat, escrit,
treballat i estimat aquest poble, sense rebre
mai cap reconeixement.

En el vostre escrit (sorpresa desagradable)
ple de mentides i insults dirigits a una perso-
na anònima (que, per cert, ens ha fet molt de
mal, ja que no sabem si va dirigit a l'Albert o
en Marc i tots dos ens volem sentir orgullo-
sos de ser insultats públicament com feia en
Paco per un equip de govern de dretes, cosa
que voldrà dir que ens tenen per més catala-
nistes) per la manca d'informació, dieu que
vàrem llençar la senyera al terra com si fos un
drap brut: la gent que ens coneix sap perfec-
tament que nosaltres mai llençaríem la senye-
ra a terra com si fos un drap brut, i el cert és
que la vàrem deixar ben plegadeta i lligada
amb una brida a dalt del castell- 

SALUT I MUNTANYA!

Marc Erra i Albert Puig
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2607116/GE
CEE

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

Tel. 93 884 81 93
Fax 93 884 81 16

RSI 2605445 - CAT
E-10.12845/GE

CEE

SERRADIS, S.L.
Ctra. Arbúcies, s/n

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

RSIPAC 10-06087 / CAT

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

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

calçats iris
MERCÈ PALLICER LLOBET

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

Cuina d'autor respectant la tradició

DINARS D'EMPRESA - ANIVERSARIS
FESTES FAMILIARS 

ORGANITZEM BANQUETS DE NOCES
Menús per a grups fets a mida i per a tots el pressupostos

Un fi de festa inoblidable amb el millor KARAOKE

MENJARS PER EMPORTAR
Amb la paella escollida al Berguedà com a 'millor paella'

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES 10,50 €

Av. Sant Jordi, 41 (a tocar del parc de les Set Fonts) - Sant Julià de Vilatorta
Reserves: 93 812 29 18
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ

Entreteniments

Concurs “D’on és aquesta foto?”
Aquest detall de brancal es troba a un dels

carrers del nucli antic del municipi.
Si sabeu el lloc podeu GUANYAR UNA

PLATA DE REBOSTERIA. 
Podeu deixar la resposta a la bústia de

l'Ajuntament, fins a les 8 del vespre del dijous 24
de juliol. Si no voleu retallar la revista podeu fer-
ne una fotocòpia o apuntar les dades en un full a
part.

Entre tots els encertants es sortejarà una
plata de rebosteria per gentilesa de la
Pastisseria Crossandra. 

El sorteig es farà durant el concurs d'all i oli de
la Festa Major, a les oficines de l'Ajuntament.

domino daus dames

parxís corda escaig

puzle nines trencaclosca

tren anelles pilota

patins amagar estel

diana empaitar màgia

cartes saltar

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
DE

-Jocs-

Butlleta per a participar al concurs 

Resposta: 
El detall de brancal es troba a ...…........…...………......…………………………………..........................……...................................................Núm. ..........................

Dades del concursant:

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

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

Per Concep Tort
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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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Agrupació sardanista

Des d'aquestes línies volem convidar-vos a partici-
par en les ballades programades i recordar-vos que el
23 d'agost celebrarem el tradicional Concurs de

Calendari de la temporada  2008

El passat 24 de març (dilluns de Pasqua)
vàrem organitzar el 24è Aplec de Puig-
l'Agulla, 

Durant el matí es va celebrar la missa ofi-
ciada pel senyor bisbe de Vic, Romà
Casanova, i per mossèn Jaume Reixach, i
cantada per la Coral Cants i Rialles. En aca-
bar, la cobla Lluïsos va interpretar una audi-
ció sencera de sardanes; a la tarda, es va  fer
l'altra audició que hi havia programada, a
càrrec de la cobla Baix Llobregat.

Com cada any, els pernils, ous i cava
varen ser els altres protagonistes gràcies a les
tradicionals rifes que es van fer durant el
matí i la tarda i que, com sempre, varen
tenir un considerable èxit entre els assistents.

Volem agrair molt especialment al res-
taurant de Puig-l'Agulla, la seva col·labora-
ció en aquest Aplec. Moltes gràcies. 

Amb aquest Aplec vàrem donar per
començada la temporada sardanista 2008.

Aplec de
Puig-l'Agulla Si tenim en compte que la sardana és una de les manifestacions

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

És per això que et volem animar a fer-te'n soci. Per només 10
euros a l'any ens ajudaràs a tirar endavant, rebràs la informació
sardanista de la nostra comarca i tindràs l'entrada gratuïta al con-
cert de Nadal  que organitzem; sobretot, però, col·laboraràs en
una cosa tan nostra i catalana com és la sardana.

Per a més informació tel:  93.812.21.79
Gràcies

Fes-te soci

Audició

Audició

Aplec de Festa Major

Audició

Audició

Audició de Festa Major
Havaneres i rom cremat

Audició
i Concurs de Colles

improvisades

Audició - Castanyada

Concert Nadal

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

10 nit

10 nit

8,30 nit
10 nit

10 nit

10 nit

6 tarda
8 tarda

10 nit

5 tarda

6 tarda

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Pça. Catalunya

Vilalleons

Pça. Catalunya

Pavelló Esportiu
Municipal

Saló Catalunya

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

Colles Improvisades. Al final hi haurà coca, fuet i
cava per a tothom que hi participi. Animeu-vos-hi!!

L'any vinent farà 40 estius que la nostra entitat organitza les
audicions d'estiu dels dissabtes al vespre, que se celebren de
forma ininterrompuda des de 1970.

El passat 5 de juliol vàrem començar l'edició d'enguany amb
una audició a la plaça de Catalunya a càrrec de la cobla Lluïsos.

En aquesta pàgina publiquem el calendari sardanista del nos-
tre poble, on trobareu la informació de totes les audicions pro-
gramades.

Estiu i Sardanes
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Solució de
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema:
els colors

La foto del concurs del número passat era una de les finestres de la façana de Can Mediroles,
a l’Avinguda de Nta. Sra. de Montserrat. La guanyadora de la rifa de la mona de pasqua que
es va fer entre les respostes encertades va ser ClaraVilamala. Felicitats!

Solució del concurs “D’on és
aquesta foto?” del número passat
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Hola companys, la comunitat d'usuaris de
guifi.net de Sant Julià ha crescut força última-
ment. Els administradors d'aquest tram de xarxa
creiem que aquest fet és molt positiu, ja que era
el que volíem, portar la xarxa al màxim de per-
sones possible. Tantmateix també és cert que
moltes de les persones que s'hi han afegit desco-
neixen què és i què vol dir formar part de la
comunitat d'usuaris de guifi.net; és molt impor-
tant saber que guifi.net no és Internet gratuït si
no que és molt més que això... és la Nostra
Xarxa de Telecomunicacions Lliure, Oberta i
Neutral. 

Nostra perquè com a usuari de la xarxa tu
mateix ets el responsable de que funcioni més o
menys bé. Lliure perquè com a usuari ets lliure de
connectar-te a la xarxa, on hi pots trobar o apor-
tar continguts. Oberta perquè tota l'estructura de
la xarxa és pública, això garanteix que tothom en
tot moment pot conèixer el seu funcionament,
pot estudiar-la i millorar-la i no limita aquestes
capacitats als propis usuaris i als professionals.
Neutral perquè a la xarxa s'hi poden aportar con-
tinguts i es poden dur a terme accions econòmi-
ques sobre la xarxa però que no limitin el seu ús.

Amb tot, volem puntualitzar des de
santjulia.guifi, que totes les incidències que
puguin anar succeint a la infraestructura del nos-
tre tram de xarxa, caigudes de diferencials, possi-
bles avaries, antenes mogudes pel vent, etc... és
entre tots plegats que les hem de resoldre. 

Diàriament els administradors revisem els
trams de la xarxa per comprovar que la xarxa
general funciona bé, però tot i així per futures
incidències a la xarxa caldria establir un protocol
de com cal avisar-nos i informar-vos: la millor
opció hauria de ser mirar des d'algun ADSL o
accés a Internet al qual pugem accedir (tele-cen-
tres, amics, feina, etc...) i consulteu la portada de
la pàgina WEB http://www.guifi.net per mirar si
hi ha cap notícia que digui que hi ha incidències
o obres de millora a la vostre zona; si no és així
podeu enviar un correu a aquesta adreça: santju-
lia.guifi@gmail.com, o bé fer una consulta al
Fòrum de la web http://guifi.net/ca/forum/126

explicant què heu detectat i quin node sou, ja que
moltes vegades pot ser un problema local del vos-
tre node i no de la xarxa general; si fos així us ho
farem saber i caldria que busquessis qui te'l
pugués resoldre (tu mateix o qui t'ho ha
instal·lat). (Node = la vostre adreça).

Cal comentar que alguns usuaris, arrel d'una
incidència que va sorgir, van trucar a l'ajuntament
per dir-los que no funcionava la xarxa. Penseu que
ells no són els administradors de la xarxa i, per
tant, no poden saber si el problema és de la xarxa
general o local d'un usuari. L'ajuntament ha
col·laborat econòmicament i cedint les seves ins-
tal·lacions per poder fer realitat la xarxa al poble,
però del seu bon funcionament els únics respon-
sables en som tots nosaltres, els usuaris, aquesta és
la filosofia de guifi.net. Esteu tots convidats a for-
mar part dels administradors de guifi.net: com
més persones coneguem els seu funcionament
millor per a tots. Per tant, trucar a l'ajuntament
per possibles incidències cal mirar d'evitar-ho ja
que ells com hem dit no administren la xarxa. De
totes maneres si hi ha alguna incidència greu que
pot trigar dies en ser resolta els informarem i així
ells també podran informar-ne.

Al llarg del mes d'abril estem treballant amb la
primera fase de l'ampliació de la xarxa al poble
que ha de portar la xarxa a la zona de la Font d'en
Titus i de la piscina, per anar cap al polígon
industrial per començar-se a estendre en una sego-
na fase per tota la zona rural de Vilalleons i, així,
donar cobertura a la màxima extensió possible. A
més, es crearà un accés propi a Internet per tots els
usuaris del poble. Tot aquest desplegament ha
estat possible gràcies al suport econòmic i logístic
de l'ajuntament de Sant Julià i de l'escola El Roser
que ens ha cedit la Torre de l'escola per fer possi-
ble aquest desplegament. A tots, des de santju-
lia.guifi, els volem donar les gràcies.

Molt aviat intentarem fer més reunions infor-
matives i tallers per a tothom qui hi estigui inte-
ressat. Si voleu rebre informació al respecte
envieu-nos un correu electrònic a
santjulia.guifi@gmail.com i us mantindrem pun-
tualment informats.

Nota informativa de santjulia.guifi
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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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Festa Major
Dissabte 19 de juliol

• A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça de Catalunya
APLEC DE FESTA MAJOR, amb les cobles
LLUÏSOS i la JOVENÍVOLA D'AGRA-
MUNT

A la mitja part, es farà una ACTUACIÓ
MUSICAL d'un grup de participants del 
FESTIVAL DE CANTONIGRÒS

• A 2/4 de 10 del vespre, al Puig-l’Agulla
SOPAR JOVE organitzat pel Consell de
Joventut-Tupinots

2008

Correfoc
Itinerari: carrer de l’Església, plaça de l’Església, carrer Rector Roca, carrer del

Campanar, Plaça Major, carrer del Pont, plaça del Marquès de la Quadra, carrer
Sant Roc, avinguda Jaume Balmes i carrer dels Marquesos de Vilallonga.

Consells pels participants al correfoc
• Cal protegir amb cartons les vidrieres de les plantes baixes dels carrers per on passi

el correfoc.
• Per posar-se sota el foc es recomana portar roba de cotó amb màniga llarga, barret,

mocador per la cara i calçat tancat.

Diumenge 20 de juliol
• A les 9 del matí, a la plaça de l’Ajuntament

XV TROBADA DE MOTOS ANTIGUES

• A les 9 del matí, a les pistes del recinte del
Pavelló CONCURS DE BOTXES

• A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya
PREGÓ DE FESTA MAJOR, amb
PEP MADRENAS

• A les 7 de la tarda, a l'aula de Cultura, 
inauguració de la 48a EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA D'ARTISTES LOCALS
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• A les 10 de la nit, a la Plaça de Catalunya
CINEMA A LA FRESCA amb la projecció
de la pel·lícula UN FUNERAL DE MORT

Dijous 24 de juliol
• A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de

Catalunya CURSA D’ORIENTACIÓ
NOCTURNA

• A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de Catalunya
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA a càrrec
del GIMNÀS MUNICIPAL

Divendres 25 de juliol
• A les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya

XIII CONCURS D’ALLIOLI

Dilluns 21 de juliol
• A les 7 de la tarda, al Parc de les Set Fonts

ANIMACIÓ INFANTIL amb
JAUME BARRI

• A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya
L'ILLA DEL TRESOR amb LA PAPARRA

Dimarts 22 de juliol
• A  les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya

I TU QUÈ FAS? organitzat pel Consell de
Joventut-Tupinots 

Dimecres 23 de juliol
• A les 7 de la tarda, al Parc de les Set Fonts

ANIMACIÓ INFANTIL amb
AMADEU I CIA

Festa Major

2008

Sopar popular
• Ja podeu adquirir els tiquets del sopar fins el dimarts 22 de juliol a les oficines de

l’Ajuntament. 
• El tiquet és gratuït per a totes les persones empadronades a la població. 
• Les persones no empadronades hauran d’abonar un import de 5 euros per tiquet.
• Cal dur-se la taula, les cadires i els coberts.
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Carrilet
Durant el dissabte dia 26 i diumenge dia 27, es faran passejades pel poble amb CARRI-

LET. Sortida i arribada a la plaça de l’Ajuntament. De 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 de la
tarda.

• A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya
SOPAR POPULAR

• A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de Catalunya
CORREFOC a càrrec dels TRONATS

• A les 11 de la nit, a la Plaça de Catalunya
BALL amb SOLISTES

• A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts
1a TUPINADA - FESTA JOVE organitza-
da pel Consell de Joventut-Tupinots i la
Regidoria de Joventut

Dissabte 26 de juliol
• De 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre,

CARRILET: sortida i arribada a la plaça de
l’Ajuntament

• A les 10 del matí, al carrer de Sant Roc
(zona esportiva) ATRACCIONS
INFLABLES - Parc de Bombers

• A la 1 del migdia, al carrer de Sant Roc
(zona esportiva)
FESTA DE L’ESCUMA

• A les 5 de la tarda, al Parc de les Set Fonts
BIRRATORTA organitzada pel Consell de
Joventut-Tupinots

• A les 7 de la tarda, al pavelló municipal
CONCERT amb l'ORQUESTRA
SIMFÒNICA DE SANT CUGAT

• A 2/4 de 10 de la nit, al camp de futbol
FINAL DEL I TORNEIG DE FUTBOL SET

• A les 11 de la nit, a la plaça de Catalunya
BALL DE GALA amb CODIGO 10

• A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts
CONCERT JOVE amb els grups TRY
AGAIN, DESPERDICIO I RAVER
DICKS, organitzat pel Consell de
Joventut-Tupinots

Festa Major

2008
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Diumenge 27 de juliol
• A les 10 del matí, a la Plaça de Catalunya

IX TROBADA DE PUNTAIRES

• De 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre,
CARRILET: sortida i arribada a la plaça de
l’Ajuntament

• De 11 a 1 del migdia, a la Plaça de
Catalunya ESPECTACLE DIXILAND i
sortida dels GEGANTS

• A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial
OFICI SOLEMNE

• A partir de les 5 de la tarda, al Parc de les
Set Fonts LUDOTECA FAMILIAR DE
MATERIALS RECICLATS amb
GUIXOT DE 8

• A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya
FI DE FESTA MAJOR amb AUDIÈNCIA
REAL comptarem amb la presènsia de Sa
Majestat el Rei d’Espanya (Toni Albà)

Festa Major

XIII Concurs d’allioli
Inscripcions: abans de començar el concurs.
Bases:
• Lloc: els participants hauran de fer l’allioli al mateix lloc.
• Temps: s’haurà de fer en un temps màxim de 30 minuts.
• Utensilis: morter i mà de morter (cada participant se’ls ha de portar).
• Ingredients: l’organització facilitarà els alls i un petricó d’oli. Els altres ingre-

dients caldrà que cada participant se’ls porti.
• Participants: individuals o per parelles.

Premis:
• Premi al millor allioli.
• Premi al millor allioli amb altres ingredients.
• Records per a tots els participants.

2008
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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

Avinguda Verge de Montserrat, 21
Tel. 93 888 79 43

SANT JULIÀ DE VILATORTA

XARCUTERIA CARNISSERIA

EL REBOST
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Itineraris
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Itineraris

Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

12. ELS MUNTS 

Variant: hi ha una alternativa a peu difícil: Just per
darrera de la petita casa de la dreta, baixa un corriol
-marques blanques- anomenat camí dels Esqueis; al
cap d'un quilòmetre arribem a la ctra. vella de Vic a
Vilanova.
2,49-11,31 km-761 m. Baixada GR: Baixem per
un corriol una mica fort.
3:19-13,30 km - 565 m. Camp de conreu: Deixem
el GR2 i seguim per la dreta.
3:38-14,55 km-605 m. Cruïlla: Seguim per la
dreta.
3:43-14,87 km. Esglaó maleït.
3:47-15,14-650m. Cruïlla: Seguim per un camí pla
a l'esquerra.
4:00-15,94-655 m. Antiga ctra. de Vic a Vilanova:
Seguim aquesta pista cap a la dreta fins a trobar la
ctra. nova.
4:07-16,49 km - 720 m: Ctra. Vilanova: Pugem
uns 50 metres i ens desviem fort a l'esquerra per una
pista particular.
4:25-17,73 km-659 m: La Verneda: Hi ha l'ermita
de Sant Feliu Planesas.
4:52-19,51 km-655 m: Cruïlla: seguim per la
dreta. Al fons es veu Les Casasses.
4:54-19,64 km-658 m: L'Espluga: Deixem la casa
a l'esquerra.
5:18-21,25 km-665 m: Cruïlla: Continuem per la
dreta.
5:31-22,11 km-676 m: Torrents del Pla: Passem
pel mig de l'era.
5:54-23,66 km-724 m: Coll de Romagats:
Travessem la ctra. de Sant Julià a Sant Hilari i bai-
xem per una pista paral·lela a l'Eix.
6:19-25,33 km-620 m: Font de la Riera: Aigua
bona per beure. Passem per davant de la font fins a
trobar la ctra. Anterior; baixem cap a Sant Julià,
trenquem per la ctra. de Vilalleons i, a uns 20 m,
baixem a la dreta per la rambla del Castell.
6:50-27,31 km-576 m: Les Set Fonts.

Fusterpuig

ITINERARI:

L'Albereda, mas d'en Coll, gorg de Llitons, coll Sa
Meda, salt de la Minyona, Els Munts, la Verneda,
l'Espluga, Torrents, coll de Romagats, font de la
Riera i Set Fonts.

DIFICULTAT: Mitja-alta. TEMPS: 6 h 50' a peu.
DISTÀNCIA: 27,31 km. DESNIVELL: 365 m.
ÈPOCA DE L'ANY: A l'estiu és una zona xafogo-
sa. ACONSELLABLE: A peu o BTT.
(Els temps estan calculats a una mitjana de 4 km/h)

DESCRIPCIÓ:
0:00 - 0,00 km - 576 m. Les Set Fonts: Pugem pel
c. Sant Jordi, pel c. Verdaguer i av. Sant Llorenç fins
al vell hort de l'Albereda.
0:15-1,04 km-590 m. Albereda: Trenquem cap a
l'esquerra per una pista pedregosa que baixa cap al
NO. Passem pel costat de can Tramuntana, seguim
cap a l'Arumí.
0:32-2,13 km. Desviament fort a la dreta cap a
l'Arumí. Passem per davant de la casa fins al mas
d'en Coll.
0:50-3,33 km-610 m. Mas d'en Coll: Deixem la
bassa a la nostra esquerra i ens desviem per la terce-
ra pista de la nostra dreta (la millor).
1:17-5,15 km-637 m. Gorg de Llitons: Per l'es-
querra del tot tenim una forta pujada, però que es
pot fer pràcticament tota en bicicleta. Després de
passar per davant de la casa de Coll Sa Meda (6,33
km) arribem al coll homònim.
1:42-6,63 km-759 m: Coll Sa Meda: Seguim per la
mateixa carretera fins a arribar a un trencant on tro-
bem el GR2; baixem per l'esquerra. A uns cent
metres trobem a l'esquerra la pujada del GR2; cal
seguir-la a peu.
1:57-7,56 km-750 m: Ctra. dels Munts: Seguim
pel GR2 tot pujant suaument fins al salt de la min-
yona que queda a la nostra dreta.
2:06 - 8,14 km-850 m. Salt de la Minyona: A pocs
metres hi ha la casa dels Munts i una bona colla
d'antenes; seguim pel GR2.
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nstal.lacions Rosell S.L.

C/. Núria, 23
Telf.   93 888 78 95

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

arribem a cada casa
VVilatorilatortata
ANUNCIA’T A
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Llar d’infants municipal Patuleia

El passat dia 13 de maig, els nens i nenes de les classes
dels Sols, Llunes, Llampecs i Núvols, vam poder anar
d'excursió a la Granja Casablanca de Taradell, una sor-
tida que es va ajornar per culpa del mal temps. En Pep
i la Roser ens van explicar moltes coses, sobretot de la
Castanya, una vaca molt gran, i d'en Xato, un porc que
feia moltes porqueries. També vam tocar alguns ani-
mals petitonets: porquets, ànecs, oques, gallines... fins
i tot ens van deixar donar el biberó a tres xaiets! Al final
el dia va ser assolellat i ens ho vam passar d'allò més bé.

Amb l'arribada de les pluges vam celebrar la Festa
de la Primavera i els nens i nenes van fer de jardiners
per un dia. Cada classe va plantar flors, les va regar i en
va tenir cura cada dia; d'aquesta manera els infants van
aprendre que és important respectar l'entorn natural.

Per treballar el tema dels aliments, els més grans de
l'escola vam fer una sortida al mercat i al restaurant La
Troballa. Al mercat vam comprar fruita i olives i, a La
Troballa, ens van mostrar diferents verdures, vam
poder veure la cuina del restaurant i ens van ensenyar
a parar taula. L'Esteve, el cuiner, també va venir a l'es-
cola i va preparar torradetes divertides de paté amb els
Sols i les Llunes, broquetes de fruita fresca amb els
Núvols i els Llampecs i iogurt amb palets a la classe
dels  Estels.

Volem aprofitar per donar les gràcies a les
Caramelles del Roser i La Crossandra, que ens van
donar la Mona de Pasqua i els nens i nenes se la van
poder menjar per berenar.  

Enguany, la Llar d'infants Patuleia finalitzarà el curs
2007-2008 el divendres 18 de juliol i celebrarà la festa
de fi de curs el diumenge dia 13.

Us desitgem que passeu un bon estiu i unes bones
vacances. Fins el curs vinent!!

33
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Anem a Marineland

Els alumnes de 1r i 2n, el dia 9 de maig vam anar
d'excursió al parc aquàtic Marineland. 

Només arribar vam anar a veure l'espectacle dels
dofins i lleons marins. Va ser genial veure els salts i
les cabrioles que fan. Seguidament, vam fer un taller:
“Especial Dofins” per aprendre i ampliar els coneixe-
ments sobre els dofins. Els vam poder veure molt
d'aprop. 

Llavors es va fer una petita visita pel parc per veure

altres animals que hi ha.
A la tarda, vam anar a veure l'espectacle de

les aus exòtiques.
Ens va agradar molt, tot i que la pluja ens va

deslluir força la sortida. Però entre clariana i
clariana, amagats sota el paraigua i abrigats
pels impermeables vam desafiar a la pluja i ens
ho vam passar d'allò més bé !!

34

CEIP Bellpuig

El passat 15 de maig, els alum-
nes de Cicle Mitjà i Superior de
l'escola vam fer una sortida a La
Selva de l'Aventura. Aquesta
instal·lació consta de 2 circuits,
amb diferents obstacles i nivells
de dificultat, situats a dalt dels
arbres i pensats per a les dife-
rents edats dels alumnes. 

Aquesta sortida ens va posar
en contacte directe amb la natu-
ra, doncs el nostre destí es tro-
bava al bell mig del bosc i vam

Sortida a la selva de l'aventura 

haver de caminar una estoneta
fins arribar-hi. A més a més,
vam gaudir durant tot el dia
d'un temps fantàstic, fet que va
ser perfecte per a la pràctica de
les diferents activitats proposa-
des. 

Un cop vam arribar, el pri-
mer que vam fer va ser esmor-
zar, doncs havíem d'agafar for-
ces per la feina que ens espera-
va. Després ens vam dividir en
dos grups, ens vam equipar

degudament i vam anar cap al
nostre circuit. Els de Cicle
Superior vam fer el de més
durada i amb els obstacles a més
alçada (Circuit de l'Himàlaia),
mentre que els de Cicle Mitjà
en van fer un més curtet, quant
a la durada, però igual de diver-
tit que el gran (Circuit dels
Andes).

Finalitzades les activitats vam
dinar i vam estar gaudint de
l'entorn fins a l'hora de marxar. 
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“Missatges al vent”
Aquest dijous 29 de maig tots
els alumnes de l'escola hem anat
a veure una sessió de titelles a
càrrec de Titelles Naip.

Aquests titelles ens han
representat l'obra “missatges al

CEIP Bellpuig

vent” a on els quatre protago-
nistes tots tenien alguna defi-
ciència: l'un era un senyor cec,
un altre era un jove amb lesió
medul.lar, una noia amb
Síndrome de Down i també un

noi amb Trastorn Bipolar.
La manera clara i sensible de

presentar aquests personatges
inmersos en l'argument de la
història ens ha fet passar una
estona molt divertida i educativa.

Els alumnes d'educació infantil fan d'hortolans!

Els nens i nenes de parvulari ens fan un hort!
En motiu de la recollida de l'aigua, com que
vam adonar-nos que en podíem acumular
molta al dipòsit que vam comprar..., vam enge-
gar un petit hortet.

L'activitat està emmarcada en els tallers de
plàstica de l'Ed. Infantil a on cada grup, cada
dimarts a la tarda fa el seu taller.

Un d'aquests tallers és el de decorar la
torratxa i plantar-hi una floreta que necessita
poca aigua i també el grup que li toca, surt a
fora a l'hort a plantar uns enciams,.., que al cap
de 5 setmanes ja se'l poden emportar cap a
casa. Bon profit!

35
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CEIP Bellpuig

Conferència Marc Ordeix
tema: l'aigua

Els nens/es d'educació infantil anem
d'excursió a Vilassar de Mar

Els nens i nenes d'educació infantil van sortir d'excursió a
Vilassar de Mar.

El motiu d'aquesta sortida va ser ben clara. Visitar un
port marítim i veure'n tot un seguit d'aspectes relacionats
amb l'aigua.

Vam fer un voltet amb barca que ens va permetre veure
la benzinera dels vaixells, també les drassanes i el taller
mecànic de de les barquetes i vaixells de Vilassar.

Amb els monitors que vam tenir vam parlar també dels
peixos, els pescadors, les xarxes....,

Va ser una excursió que ens va perme-
tre veure el món dels pescadors més a
prop que mai.

El passat dia 16 de maig
el biòleg Marc Ordeix va
venir a la nostra escola a
fer-nos una xerrada sobre
l'estalvi i la problemàtica
de l'aigua. Tots vam
aprendre coses molt inte-
ressants.

Bone
s

vaca
nces

Tripa REVISTA 51  8/7/08  15:24  Página 30



CEIP Bellpuig

37

L'autor ens visita
Com cada any, tots els cursos de Primària, d’un dels llibres que lle-
gim durant el curs, ens visita el seu autor. És un moment emocio-
nant entre els alumnes i l'escriptor. 

El passat dia 16 d'abril l'autora del llibre “L'Osvlad l'elefant
musical” que havíem llegit els nens/es de 1r i 2n, Txus Fernández
ens va visitar a la nostra escola i ens va explicar moltes coses del nos-
tre llibre de lectura.

Per començar ens va explicar els diversos instruments que el nos-
tre amic l'Osvald va provar de tocar allà al conservatori però degut
a la seva grandària i pes no se'n va sortir. Al final però, va descobrir
la seva vocació de músic dirigint la coral del conservatori. 

La Txus amb la seva història ens ensenya que no tothom té les
mateixes habilitats, però que al final, amb moltes ganes i amb
esforç, tothom troba allò amb que un destaca i és bo.

Després d'explicar-nos tota la història els nens i nenes de cicle
inicial li vàrem fer preguntes sobre el llibre i sobre la seva vida.

Més tard ens va signar els nostres llibres de “L'Osvald” i ens els
va dedicar. Finalment, per donar-li les gràcies, tots junts li vàrem
cantar unes quantes cançons amb la guitarra i li vam regalar uns
dibuixos de l'elefant Osvald.

El 29 d'abril, ens va visitar l'Eulàlia Canal, autora dels llibres
escollits pels alumnes de Cicle Mitjà i C. Superior “Les set dents de
la Palangana” i “Un petó de mandarina.”

Els alumnes de tercer i quart van llegir “Les set dents de la
Palangana”. Durant la xerrada l'autora vallesana ens va explicar que
li encanten les bruixes que tenen un aire bo. També ens va dir que
els seus tres fills són una gran font d'inspiració de les seves històries:
la caiguda de les dents, l'enamorament, etc. També ens va dir com
crea les aventures dels seus llibres. Normalment són aventures
fantàstiques on els nens i nenes aprenen valors i reflexionen sobre
diversos temes propers a ells.

Tot seguit va ser el torn pels nois i noies de cinquè i sisè que
havien llegit “Un petó de mandarina”. Tots van escoltar amb entu-
siasme l'explicació de l'Eulàlia Canal sobre les parts que segueix per
escriure un llibre i com aconsegueix que s'enganxi el lector amb les
seves històries.

Cada classe va preparar unes preguntes sobre el llibre que havien
llegit. Per acabar l'autora ens va signar i dedicar el llibres i cada grup
li va fer un petit obsequi.

Tripa REVISTA 51  8/7/08  15:24  Página 31



38

CEIP Bellpuig

L'Escola Bellpuig guardonada
amb tres premis literaris

A tot l'equip de mestres del CEIP BELLPUIG ens
plau notificar que la nostra escola, aquest curs 07-
08,  ha estat guanyadora de tres premis literaris.

El jurat de la Fundació Lluís Carulla amb la
col·laboració tècnica d'Òmnium Cultural i el
patrocini honorífic del Departament d'Educació,
encarregat d'atorgar els premis literaris Baldiri
Reixac, ha premiat el dos treballs que vàrem pre-
sentar:

• “La classe dels dofins. Som Així” alumnes
de 2n de Primària
• “Bon profit, el llibre de cuina de quart”
alumnes de la classe 4t.

El premi consisteix en un xec per cada treball
per valor de 700 € cadascun, que l'escola ha de
gastar en llibres en català.

El lliurament d'aquets premis es portarà a
terme el diumenge 1 de Juny. L'acte serà presidit
pel Molt Hble. Senyor Jordi Pujol, ex-president
de la Generalitat de Catalunya.

Els alumnes de 6è de Primària han estat els
guanyadors de tot Catalunya del premi “El gust
per la lectura”, per al qual van elaborar una auca
com a treball posterior a la lectura del llibre “La
biblioteca del llibres buits”.
El 1r premi, que consistia en una càmera de fotos
per a cada nen i llibres per a l'escola, es va recollir
el dijous 5 de juny a Barcelona.

MOLTES FELICITATS!!!

arribem a cada casa
VVilatorilatortata

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

Tel. 93 889 01 47
08500 VIC

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

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

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

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

– plats preparats
– congelats,…

Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92
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Com a mestra especialista d'anglès i coneixedora
de tot allò que representa ensenyar i aprendre una
llengua, puc afirmar que és absolutament necessa-
ri que, durant la infantesa, els nens estableixin el
primer contacte amb la pronunciació i l'entona-
ció d'aquesta llengua. És  increïble entrar a les
classes dels més menuts i poder comunicar-te amb
ells fent servir només l'anglès. Evidentment,
escoltar un titella anglès, cantar cançons o, fins i
tot, memoritzar poemes és per a ells tan sols un
joc que, de fet, es convertirà en el fil conductor
d'un aprenentatge modern, senzill i motivador.

Sovint, els nens em pregunten per què és tan
important mirar pel·lícules, fer obres de teatre,
escoltar cançons, llegir contes o bé llibres en
anglès. Només d'aquesta manera i escoltant-lo dia
rere dia podran familiaritzar-se amb aquest idio-
ma tan imprescindible per al seu futur.  

Poder anar a l'estranger i fer-te entendre, ser
capaç de traduir qualsevol manual d'un aparell
electrodomèstic, poder llegir textos, navegar per
Internet sense cap mena de dificultat, cercar
informació sobre possibles feines... és un avenç
útil que millorarà la seva formació acadèmica i la
seva qualitat de vida. 

Un dels objectius bàsics de la nostra escola és
formar infants i adolescents absolutament capaços
d'entendre, escriure i comunicar-se en anglès. Per

L'anglès, una llengua essencial
a la nostra escola

tal que els nostres alumnes tinguin un domini
fluït en aquesta llengua estrangera i puguin com-
plir els objectius marcats, a l'escola realitzem dife-
rents activitats:

• Iniciem l'anglès a P2.
• Treballem el medi natural una hora setmanal en

anglès a partir de 4rt d'Educació Primària.
• Fem escola d'anglès en horari extraescolar (5

grups de diversos nivells de dificultat). La
majoria d'aquests alumnes es  preparen per
poder participar en diferents proves, com ara
les de la Universitat de Cambridge (Starters,
Movers, Flyers, Ket i Pet) o els diferents
nivells del Trinity School, on fins al moment
han obtingut molts bons resultats i han estat
felicitats pel bon nivell que tenen.

• Convidem un estudiant Erasmus procedent de
la Universitat de Lutton (Londres). Això per-
met que diversos grups d'alumnes d'Educació
Primària i Secundària hi puguin conversar,
intercanviar costums i tradicions, etc.,  evident-
ment en anglès.                                              
Puc concloure, doncs, que motivar i engrescar

els nens i nenes no és tasca fàcil, però puc assegu-
rar amb la meva experiència que, fent ús de tots
aquests recursos, acaben aprenent anglès. 

Meritxell Costa

L’ESPIRAL
HERBORISTERIA I DIETÈTICA

C. Josep M. Casacuberta
08519 FOLGUEROLES

Tel: 636 50 92 19
montsebauma@hotmail.es fmolas@osonanet.com
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Ja estem a les acaballes del curs. A l'escola estem
molt satisfets d'aquests nou mesos, que ens han
permès a tots gaudir d'un munt d'activitats. Per

S'acaba el Curs 2007-08
fer-ne balanç, a continuació us n'oferim un petit
reportatge. Fins al curs vinent i molt bon estiu!

Alumnes d'Educació Infantil i Primària menjant xoco-
lata i coca el dia de la  Festa Major de “El Roser”.

Nois i noies de Secundària esperant que els omplin la
tassa de xocolata. També volien llepar-se'n els dits!

Nadal, l'esperada arribada del patge a cavall en mig
d'uns forts aplaudiments.

Repartint regals de l'amic invisible l'últim dia de clas-
se del primer trimestre.

El Sr. Manel Parra a punt de donar la sortida a un
grup d'atletes que van participar en el XXXVè Cross
Escolar

Nens i nenes de P5 contents lluint la medalla que se'ls
va lliurar (premi a la participació) el dia del Cross
Escolar
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Alumnes de Secundària disfressats,
el dia de Carnestoltes

Mmmm! Quina bona pinta fa aquesta mona de Pasqua que
van fer els alumnes de la Llar d'Infants amb l'ajuda de les
mestres.

Nens i nenes de 3r i 4rt d'Educació Primària, a les pistes
del Club Atlètic Vic, gaudint d'un clínic d'atletisme

Escoltant poemes i aprenent algun mot en gallec, el dia de
la Llengua materna

Alumnes de 4t d'ESO llegint poemes a Soria, amb motiu del Dia Internacional del Llibre i la celebració de l'any dedicat
a Antonio Machado
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AUTORITZACIÓ MUNICIPAL
MINORISTA DE CARN

FRESCA I DERIVATS: 698-XA-1

FUNDADA L’ANY 1842

Carrer Núria, 2 - Tel. 93 812 21 98 - SANT JULIÀ DE VILATORTA

A l’hora de tancar per jubilació, volem agraïr als
nostres clients i clientes la confiança que ens

heu tingut al llarg de tots aquests anys.

MOLTES GRÀCIES

Can Nis 1842 - 30 de juny de 2008
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Escola municipal de música

L'Escola Municipal de Música ha
finalitzat un altre curs. Aquests últims
mesos els hem dedicat a preparar-nos,
principalment, pels examens i el con-
cert que vam fer el dia 19 de juny.

Vam celebrar, com a novetat, una
setmana cultural del 26 al 30 de maig.
Els nens van gaudir d'activitats dife-
rents com classes col·lectives d'instru-
ment on van poder escoltar els seus
companys/es  i les valoracions que
feien els seus professors/es. També van
poder disfrutar de les presentacions
dels instruments  que es poden estu-
diar a l'escola fetes pels mateixos pro-
fessors. En aquesta activitat, a més
d'aprendre les característiques més
importants de cada un i la seva famí-
lia, escoltar com sona i veure'l  en
directe, els alumnes van poder tocar
alguns dels instruments. Així   van
poder acabar de decidir quin  és l'ins-
trument que els agradaria  estudiar  el
curs vinent.

I durant la última setmana de curs
vam realitzar els examens finals. Cada
alumne es va examinar de llenguatge i
d'instrument davant un tribunal for-
mat pels mateixos professors de l'esco-
la, i va rebre un diploma representatiu
amb la seva nota.

El dia 19 de juny  vam fer el con-
cert de fi de curs. Aquest any els alum-
nes de cant coral van cantar un frag-
ment del “Concert desconcertant”
d'Antoni Ros Marbà, i  vam poder
sentir entre d'altres, àries de la Flauta
Màgica de Mozart, bandes sonores de
pel·lícules, el cànon de Pachelbel…
Tots vam gaudir d'una vetllada musi-
cal.

Aquest any s'ha canviat el procés
de preinscripció i matriculació a l'es-
cola. S'han anul·lat les preinscripcions
del mes de juny  i durant aquest mes
de juliol ja es fan les matrícules pel
curs 2008/09. Es poden dur a terme a
les oficines de l'ajuntament del dia 7
al 18. 

I res més, des de l'escola de
Música, que desitjar-vos unes bones
vacances i fins al setembre vinent.
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La Trompeta
Us agradaria saber tocar un instrument de vent-metall?
Coneixeu la trompeta?

Aquí us donarem unes quantes pistes perquè la
conegueu millor per si mai la voleu tocar!

Per la seva qualitat sonora podem dir que és un ins-
trument que no passa mai desapercebut. Té un so
multi-expressiu: els seus intèrprets la poden fer sonar
dolç, agressiu, elegant, seductor, alegre, melancòlic i
també molt divertit per mitjà de les seves múltiples sor-
dines.

Podem començar a tocar la trompeta des de molt
jovenets, més o menys a partir dels 7 anys, però també
en podem aprendre de més grans. L'edat mai és un obs-
tacle per aprendre qualsevol instrument!

L'història de la trompeta es remunta a èpoques
mil·lenàries. Totes les grans civilitzacions de l'antiguitat
la varen fer servir; si entre els hebreus i els egipcis es
considerava sagrada, entre els grecs i romans més aviat
s'utilitzava per un ús militar. En aquells temps la seva
forma era totalment recta i no es va corbar fins al segle
XV, adoptant gradualment la forma que presenta avui
en dia. Cap al 1770 se li afegeixen diferents tubs, que
per mitjà d'uns mecanismes, permet als instrumentis-
tes tocar en quasi tots els tons. L'any 1815 li afegeixen
els pistons, perfeccionament que encara millorarà un
segle més tard, gràcies als treballs de Merry Franquin,
professor del Conservatori de París. A partir d'aquí
apareix la trompeta tal i com la coneixem avui.

Alguns del trompetistes més coneguts i que potser ja
coneixeu són: Louis Armstrong, Maurice André, Chet
Baker, Clifford Brown, Sergei Nacariakov, Wynton
Marsalis, Philip Smith, Lee Morgan, Arturo Sandoval,
Theo Mertens, Miles Davis, Harry James, Ditzzy
Gillepie, Etc...

Actualment podem sentir la trompeta en múltiples
formacions i estils diferents; des d’orquestra simfònica,
passant per la música de cobla, petites i grans forma-
cions de jazz (big bands), bandes orquestrals de vent,
formacions de música moderna, rock, orquestres de
ball, música tradicional, música dels Balcans, etc...
sempre hi ha un lloc preferent a qualsevol partitura
perquè la trompeta deixi anar el seu so tan especial.

Té fama de ser un instrument difícil de tocar, però
alhora, això el fa ser més atractiu i desitjat. Com tots els
instruments requereix els seus minuts diaris d'aprenen-
tatge. No és un instrument car en comparació a altres,
n'hi ha per a totes les butxaques. 

Pel seu volum i pes, fa que sigui un instrument fàcil
de transportar i la seva maleta no et prendrà gaire espai
a l'habitació!

Espero que us hagin vingut ganes de bufar-la
o si més no d'escoltar-la i recordeu que a l'escola
de música, us hi podeu apuntar per aprendre-la!

Manel Valls Suñé

Escola municipal de música
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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
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Esplai Municipal Serrallonga

Durant tot aquest curs, els dissabtes a la tarda, infants i monitors ens hem trobat a l'esplai Serrallonga per a gau-
dir del temps lliure de forma divertida i enriquidora.

Activitats realitzades
N'hem fet un munt. A principi de curs vam visitar
l'Agrupació Astronòmica d'Osona, on vam apren-
dre coses sobre les estrelles. També vam fer diverses
sortides de tardor, en recordem una a collir fulles a
les roques de l'Albereda, o el cap de setmana de
colònies... Quan s'acostava el Nadal vam preparar
cançons i felicitacions que repartírem pel poble un
diumenge al matí. Després de les vacances nadalen-
ques tocà preparar el carnestoltes, pel qual ens vam
disfressar de barrufets (n'hi havia de molt originals:
el barrufet pintor, el barrufet forçut, el barrufet bar-
but...). Entrada la primavera vam fer activitats més
exteriors: jocs pel poble, de pistes i de proves, una
altra sortida de colònies (que l'expliquem més enda-
vant), més sortides a les roques de l'Albereda (grà-
cies roques per acollir-nos tants dissabtes!)... També
férem activitats més interessants i reflexives que ens
han fet aprendre nous valors: tallers de manualitats,
jocs en grup... I altres activitats molt originals, com
ara l'elaboració d'un monopoli vilatortí, o un con-
curs de cuina a partir de pa de motlle. Com que ens
agrada molt el bosc i la muntanya un dia d'abril
vam anar, tot caminant, fins a l'ermita de Sant Jordi
de Puigseslloses, a Folgueroles.

Sortida de primavera
El cap de setmana del 8 - 9 de març vam fer la sor-
tida de colònies de primavera. La sortida ens va por-
tar cap a la comarca de La Selva, una mica més lluny
d'on acostumem a anar, cap al poble del Teatre de
Guerrilla, Sant Feliu de Buixalleu. El tema central
de les colònies va ser la convivència entre diverses

tribus, cadascuna d'elles formada per nens i nenes
de totes les edats. Fou interessant veure com cada
tribu s'organitzava. Després, les tribus van competir
entre elles en diverses proves i habilitats. No van fal-
tar ni el joc nocturn ni la son l'endemà al matí,
quan tots ja estàvem molt cansats.

Colònies d'estiu
Tot i que en el moment que vam escriure aquestes
línies encara no havíem fet les colònies d'estiu,
podem explicar-vos que van consistir en una sortida
de sis dies i cinc nits a la Cerdanya, a la serralada del
Cadí. Ens dividírem en tres grups. Els petits vam
acampar uns dies prop de la casa de colònies, men-
tre que els mitjans i els més grans férem dues rutes
pels magnífics paratges d'aquesta zona del Pirineu,
dormint a refugis: el del Serrat de les Esposes, el de
Cortals de l'Ingla i el de Sant Jordi. Els últims dies
els vam passar tots els grups plegats a la casa de colò-
nies de Cortariu, al terme municipal de Pi, prop de
Bellver. A part de caminar i cansar-nos teníem pre-
vistes unes activitats que segur que van ajudar a fer
de les colònies uns dies inoblidables.

Ens hi (re)trobem el curs vinent?
A tots els qui aquest any heu participat a l'esplai, us
hi esperem l'any que vé. Als altres us animem a que
hi participeu, tant si sou infants com si sou joves
amb interès per l'educació en el lleure. Us podem
assegurar que és una experiència molt positiva.
Finalment agraïm als pares i a l'ajuntament les faci-
litats i la comprensió que han mostrat durant tot el
curs.

Bona festa major i bones vacances!
Els nens i nenes i els monitors i monitores de l'es-
plai volem desitjar una bona festa major i unes
bones vacances d'estiu a tots els vilatortins i vila-
tortines i lectors de la revista. Després d'un curs
ben intens a tots ens vé de gust fer uns merescuts
dies de descans. Que els gaudiu!

Podeu trobar més informació a la web
http://emserrallonga.blogspot.com
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- Estiu Set Fonts. Actuacions en directe els
divendres, a les 10 de la nit, al parc de les
Set Fonts.

- Sardanes. Ballades de sardanes els dissabtes,
a les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya.

- Sant Cristòfol. Benedicció de vehicles, el
migdia del dia 13 de juliol.

- Festa Major de Sant Julià de Vilatorta. 
Del 19 al 27 de juliol.

- Festa Major de Vilalleons.
Dies 15 i 17 d'agost.

- Festival de Cantonigròs. Del 17 al 20
de juliol, diverses famílies acolliran els
participants del festival.

- Torneig de futbol set.
Les nits del mes de juliol.

- XXV 24 Hores de futbol sala.
Dies 26 i 27 de juliol.

- Festa Local. Dia 28 de juliol.
- Torneig de bàsquet. Del 29 al 31 d'agost.
- Festa del barri del Centre.

Dia 6 de setembre.
- Diada Nacional de Catalunya.

11 de setembre. Actes commemoratius.

Agenda

de les

principals

activitats

de l'estiu

Vilatorta us
desitja Bona
Festa Major
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Ara que ja fa un mes que s'ha acabat la tempora-
da de futbol, és el moment de reflexionar sobre què
hem fet malament, què hem fet bé, què podem
millorar, etc.

Des de la Junta del Club de Futbol Sant Julià,
aquestes reflexions les fem sovint i intentem apren-
dre dels nostres propis errors per no tornar-los a
repetir (si més no, tenim la voluntat i la intenció
que sigui així). Ja ens perdonareu tots plegats si en
algun moment algú se sent ignorat per part nostra:
de ben segur que no és la nostra intenció.

Pensant en la temporada acabada, que ha tingut
una mica de tot, creiem que és importantíssim res-
saltar-ne alguns detalls que no ens han de passar per
alt i que són els següents:

. Primer de tot, volem agrair públicament als
pares dels alevins de segon any el seu compromís

amb el club i el fet d'haver acceptat que els
seus fills juguessin en una categoria superior
de forma rotatòria durant tota la temporada.
Lògicament, l'agraïment també el fem exten-
siu als jugadors alevins de segon any.
. Lligat amb el punt anterior, també volem

agrair als pares de l'equip infantil el seu com-
promís; sabem que no és fàcil formar part
d'un equip que, d'inici, ja començava amb
menys jugadors dels necessaris. Gràcies
també als jugadors de l'infantil, perquè el
més fàcil hagués estat caure en el desànim i
deixar-ho córrer tot, cosa que no ha succeït.
. Aquest ha estat el primer any (esperem que

sigui el primer de molts) amb un equip feme-
ní de futbol. Per tant, felicitem les jugadores
i els entrenadors de l'equip femení del Sant
Julià pel digne paper fet al llarg de la tempo-
rada i les animem a continuar amb nosaltres.
. La resta d'equips, una mica de tot: dies que

es guanya i d'altres que es perd, com és nor-
mal. Sí que hem patit una mica més del que
voldríem amb algun equip concret, però
sabem que la temporada vinent no ens troba-

rem en la mateixa situació.
. I, lògicament, no podem acabar sense felicitar-

nos tots per l'excel·lent temporada de l'equip
Benjamí Blau, que va guanyar el campionat en un
últim i decisiu partit a casa contra el Manlleu, que
es va endur per 5 gols a 1. El més emocionant per a
nosaltres com a membres de la junta va ser veure els
jugadors alevins i infantils (que havien jugat abans i
jugaven després respectivament) animant constant-
ment els benjamins i empenyent-los cap a una
victòria clara i incontestable. FELICITATS ALS
CAMPIONS I ALS SEUS ENTRENADORS,
ALEIX I RAMON!!

Oriol Tafanell
President

Una altra temporada que s'acaba

Si has nascut entre el 2001 i el 2004, no t'ho rumiïs més! 

Vine a jugar a futbol amb el Sant Julià!

Us hi podeu inscriure per a la temporada 2008-2009 al camp de futbol.
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

Joan Morera Vilamala

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

SANT JULIÀ DE VILATORTA

FUSTERIA

MORERA

Ausa
gel s.l.

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

Aliments congelats
Distribuïdors de: - Gelats

- Congelats
- Postres
- Marisc viu

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

RESTAURANT de PUIGLAGULLA

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894
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Associació de bàsquet de Sant Julià
Benvinguts Vilatortins i Vilatortines,

Un any més el nostre poble acull el Torneig de
Bàsquet Caixa Manlleu, que ja arriba a la seva 24a
edició. Enguany tindrà lloc el 29, 30 i 31 d'agost i,
com sempre, omplirà d'ambient i esportivitat el
municipi de Sant Julià.

Com sabeu, el nostre és un Torneig de pre-tem-
porada que compta amb el suport i la col·laboració
de la Federació Catalana de Bàsquet, el Col·legi
Català d'Àrbitres de Bàsquet i l'Associació Catalana
d'Entrenadors de Bàsquet.

Ens sentim molt orgullosos en veure com ha cres-
cut aquest esdeveniment esportiu, que va començar
com un entreteniment a les tardes d'estiu per a una
colla de bojos del bàsquet i que ha passat a ser, en
aquest moment, la gran festa d'estiu del bàsquet
català, reunint a la darrera edició 192 equips i 2500
esportistes, que van disputar més de 400 partits de
bàsquet. Tot i ser presents a altres pobles de la
comarca, cal assenyalar que 10 de les 18 pistes de joc
estan a SANT JULIÀ DE VILATORTA. A aquest
fet hi va contribuir la incorporació del Pavelló
Municipal de Sant Julià i les pistes del CEIP
Bellpuig. Completaven l'oferta de camps de joc el
Col·legi del Roser, Poliesportiu Municipal, piscines,
Plaça Catalunya i Can Planes.

El Torneig ofereix una àmplia varietat d'activitats
complementàries, tant relacionades amb el bàsquet
(partits ACB, clínic d'entrenadors, partits d'exhibi-
ció, concurs de triples i d'esmatxades, ...) com pura-
ment lúdiques (karaoke, viatges amb globus els tres
dies, activitats per nens, xocolatada, concurs de
fotografia, ...). Esperem que tots en vingueu a gau-
dir.

Tots els equips, tan masculins com femenins,
federats (de totes les edats) o afeccionats (únicament
sèniors) poden inscriure's del 25 de maig al 25 de
juliol de 2008 a la pàgina web del torneig (www.cai-
xamanlleu.es/torneigbasquet), al servei telefònic de
Caixa Manlleu (902 20 40 40) a Esports Everest
(Vic) o al Frankfurt (Sant Julià). Per obtenir més
informació consulteu la nostra pàgina web. 

Aprofitem l'ocasió que ens brinda la revista vila-
torta per recordar-vos que:
1) Com en anteriors edicions, tots els equips del
Club Esportiu Vilatorta, Col·legi del Roser i ceip
Bellpuig tenen inscripció gratuïta al “24 torneig”
(sols  cal que poseu als fulls d'inscripció el segell /
signatura corresponent).
2) Us convidem a incorporar-vos a l'organització
del 24è torneig. El vostre ajut serà fonamental per-

què sigui un èxit. Si accepteu el nostre convit i voleu
viure el torneig des de dins, sols cal que envieu un
correu electrònic a: pere@catcomagrup.com. Viu el
bàsquet amb nosaltres !

No us perdeu el 24è Torneig de Bàsquet Caixa
Manlleu !!!

Jordi Alsina, Èrika Cano,
Jordi Sanjuan, Eli Escalé

En nom de l'ABSJV
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