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Aquest mes d'abril 
l'Ajuntament de Sant 
Julià i l'Associació de Comer-
ciants de Sant Julià de Vilatorta-Vilalleons han llançat una cam-
panya per visibilitzar el comerç del poble i promoure el consum 
d’impacte al territori. 

La campanya conté dos elements que s’han lliurat juntament 
amb la revista que teniu a les mans a les 1.400 llars de Sant Julià: 
un fullet i un imant per la nevera. El fullet recull el "Manifest dels 
qui creiem que el món es pot canviar. Per a tots i totes els que 
estem convençuts que les coses a casa es poden fer millor".

El manifest  recull 10 arguments pels quals val pena com-
prar a Sant Julià amb la filosofia que "consumir no és comprar, 
sinó un acte de compromís". Amb un to amable es diferencia 
l'impacte d'escollir comprar a Sant Julià o fer-ho fora del poble. 
Així per exemple, un dels arguments afirma que “L’entrega no 
és missatgeria. És l’actitud del qui es descriu perquè trobis allò 
que busques”, diferenciant l’actitud del comerç de proximitat del 
poble, vers el comerç online vinculat a l’entrega per missatgeria.

Altres arguments també refermen l’actitud dels comerci-
ants vers els compradors en la compra de proximitat, com per 
exemple: “Els somriures no es guanyen, es regalen", "Els qui 
et coneixen ho fan més fàcil”, o “No ets un consumidor, ets en 
Manel, la Maria, en Ramon, la Laia..., ets tu!”.

El manifest acaba amb dues afirmacions d'orgull de poble i 
territori dient: “L’orgull és un pecat, que deixa de ser-ho quan el 
sents pel teu poble” i “Tu fas Sant Julià, jo faig Sant Julià, tots 
fem Sant Julià. Tu decideixes”.

El text està signat per "els comerciants de Sant Julià i tots els 
que, com tu, estem convençuts que som el que fem cada dia 
en les petites coses".

El fullet incorpora un directori amb tots els comerços del po-
ble, l’adreça, telèfon i horaris, per tal que es tingui a mà a l'hora 
per realitzar comandes o consultar sempre que calgui.

Juntament amb el manifest, s’ha lliurat també un bloc-imant 
per la nevera, per anotar la llista de la compra. L’Imant incorpo-
ra l’eslògan de la campanya: Tu fas comerç, tu fas poble!.

L'acció també preveu una enganxada de cartells als comer-
ços amb el manifest. No es descarta la continuïtat de la campa-
nya amb altres accions promocionals més endavant.

ob
er

tu
ra Sumari

  2. Obertura
 Tu fas comerç, tu fas poble!
  3. Informació de l'Ajuntament
23. Poble
30. Amalgama
 Català a l'atac 
 Per quedar retratats!
 Vilatortins en xarxa
33. Fira del Tupí
34. Personatges
 Cristina Macias, periodista
39. Espai natura i patrimoni
 La font de la Riera
 Consorci de les Guilleries
40. Reportatge
 Pere Bosch: dietari dels 
 últims dies de la Guerra Civil 
 a Sant Julià de Vilatorta
44. Especial caramelles
 Caramelles del Roser
 42è Aplec Caramellaire
46. Vivències i experiències
 Josep M. Viladoms, quan la 
 bicicleta corre per les venes
49. Diccionari de cases i carrers
 Carrer de Sant Roc
50. Reportatge
 Aproximació a la toponímia
 de Vilalleons (i III)
55. Puntortí: el Punt Jove
58. Parlem amb les entitat:
 Josep Fiter, president de
 les Caramelles del Roser
61. Entitats
65. Esports
71. Espai escoles
78. Espai literari
 Especial Sant Jordi
83. Entreteniments
85. Participació
 Vilatorta pam a pam
 El vilacudit
87. Tancament
 La data
 La dada

Tu fas
comerç,
tu fas poble! 
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Les actes més antigues de 
l’Ajuntament ja es poden 
consultar per internet
Les actes del Ple de l’Ajuntament 
compreses entre els anys 1870 i 1968 
ja són accessibles des de l’eina d’Ar-
xius Municipals Digitals (AMD) 
que gestiona l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barce-
lona. Les actes van ser digitalitzades 
el mes de febrer de l’any passat en el 
marc del Programa de Manteniment 
de la Xarxa d’Arxius Municipals, 
del qual forma part l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta. En total 
són 3890 documents escrits a mà 
(3319 actes de sessions ordinàries, 
429 de sessions extraordinàries, 141 
diligències i 1 índex).

Dues dades curioses de la primera 
i l’última acta digitalitzades: en 
l’únic acord de l’ordre del dia de 
la del 14 de novembre de 1870 
s’aprova la renúncia del càrrec del 
secretari Antoni Vilardell i s’anome-
na secretari interí a Ramon Torrent; 
i els punts més importants de la 
sessió del dia 22 de desembre de 
1968 són l’adquisició i cessió del 
terreny al Club Natació Vilatorta  
i la corresponent llicència d’obres 
per a la construcció de les piscines.

L’equip de govern va donar suport a la vaga general
L'equip de govern de l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta va donar 
suport a la vaga general del dia 21 
de febrer convocada per la Intersin-
dical-CSC i que va coincidir amb 
l'inici del judici dels presos polítics 
per l'1-O. Amb el lema "Sense 
drets no hi ha llibertat" aquesta 
vaga general volia conscienciar la 
població que l'inici del judici polític 
als dirigents independentistes afecta 
als drets laborals, perquè aquests 

drets depenen també que a l'Estat 
es respectin els drets civils i polítics. 

La vaga fou general, convocada a 
centres laborals públics i privats va 
anar acompanyada de mobilitzaci-
ons de la ciutadania arreu del país.

Segons la Intersindical-CSC, 
els objectius laborals de la vaga 
eren, entre d’altres, reclamar la 
derogació de la reforma laboral del 
2012, un salari mínim de 1.200 
euros mensuals, recuperar les lleis 

de caràcter social aprovades pel 
Parlament de Catalunya i aturades 
pel Tribunal Constitucional, la 
igualtat de gènere als centres de 
treball i l'avenç cap a una funció 
publica de qualitat i amb condi-
cions laborals dignes.

L'equip de govern va decretar 
els serveis mínims de compliment 
obligatori d’acord amb el seguiment 
majoritari que va tenir la vaga entre 
els treballadors públics.

A la web de l’AMD s’hi poden 
consultar més de 261.000 actes 
públiques de 103 municipis de la 
demarcació de Barcelona que van 
des de l’any 1644 fins el 1968.

Les actes del Ple de l'Ajuntament 
són una font d'informació essen-
cial en relació a la vida política, 

econòmica i social dels municipis. 
Aquests documents recullen la data 
i hora en què comença la sessió, 
la relació de matèries debatudes, la 
relació d'assistents, la indicació de 
les persones que hi han intervingut, 
les incidències esdevingudes, els vots 
emesos i els acords adoptats.

Primera acta 
escrita que 
consta a l'arxiu 
municipal de 
Sant Julià 
de Vilatorta. 
Data del 14 de 
novembre de 
1870.

A través 
d’aquest enllaç 
es pot trobar 
el cercador 
d’actes 
digitalitzades 
per municipis i 
anys:
https://www.
diba.cat/amd/
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El pressupost de
l'Ajuntament pel 2019
El ple municipal de 17 de desembre de 2018 va aprovar 
per unanimitat el pressupost general de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta per aquest any 2019 que puja 
a 5.595.958,42 euros, 1.629.720,47 euros més que el 
de l’any anterior Això és causat per la gran inversió 
que suposen tres actuacions importants en el capítol 
d’inversions: la urbanització de la Rambleta, el vial 
per a vianants i bicicletes d’accés al barri del Puig i al 
polígon a la carretera BV-5202 i el carrer de la Creu 
del Tall, que està en fase de redacció de projecte així 
com el carrer de la Mercè.

Sobre l’apartat d’ingressos: Els ingressos s’incre-
menten de manera important gràcies al volum de 
subvencions aconseguit d’altres administracions. Això 
ha permès un augment de la despesa mantenint la 
política de no incrementar els impostos.

Sobre l’apartat de despeses: Destacar que d’un 
pressupost de despesa de 5.595.958,42 €, el capítol 3 de 
despeses financeres puja tan sols a 1.000 €. Això, insòlit 
en la majoria d’Ajuntaments, es deu al fet que la majoria 
del deute que té contret el consistori de Sant Julià és 
sense interessos, mercès a la línia de caixa de crèdit de 
la Diputació de Barcelona. Per això l’equip de govern 
no vol amortitzar el deute actual de l’Ajuntament, que 
puja només a un 24,67% i no genera interessos.

CAPÍTOL D’INGRESSOS 
1. Impostos directes           1.215.000,00
2. Impostos indirectes                85.000,00
3. Taxes i altres ingressos  1.066.432,17
4. Transferències corrent                907.300,64
5. Ingressos patrimonials     38.275,00
6. Alienació d'inversions reals                    0,00 
7. Transferències capital               1.471.575,43
9. Passius financers           812.375,18
Total          5.595.958,42

CAPÍTOL DE DESPESES 
1. Despeses de personal     985.171,51
2. Desp. béns corrent i serveis         1.912.319,86
3. Despeses financeres                       1.000,00
4. Transferències corrents         185.414,09
5. Fons contingències i imprevistos     0,00
6. Inversions reals            2.414.390,90
7. Transferències de capital            0,00 
9. Passius financers             812.375,18
Total         5.595.958,42

INVERSIONS PEL 2019
Es preveuen 15 inversions que pugen a 2.414.310,90 € 
(informació actualitzada després de la modificació 2/2019)

Vial vianants-bicis BV-52o2 1.316.624,71
Urbanització de la Rambleta i
tinerari Font d’en Titus       534.706,09
Urbanització del c. de la Creu del Tall 152.050,29 
Reforma parc Set Fonts 222.222,22
Reforma Arxiu municipal 31.200,89
Reforma piscines 50.000,00
Adquisició camió servei manteniment 38.000,00
Redac. Pla espe. avantprojecte residència 14.520,00
Material meteorologia estació Vilalleons 1.500,00
Adquisició estàtua St. Josep ca l'Anglada 2.4000,00
Mobiliari Espai Activa't 1.300,00
Climatització Casal d'Avis 16.577,00
Material informàtic turisme 1.500,00
Adquisició contenidors 15.000,00
Adquisició aplicació videoactes 16.709,70
Total 2.414.310,90

Liquidació del
pressupost del 2018
Tancat l’exercici pressupostari 2018, l’Ajuntament ha obtingut 
uns resultats positius complint els criteris d’estabilitat pressupos-
tària: capacitat de finançament, regla de la despesa, endeutament 
-situat al 24,67 % dels recursos ordinaris- i període de pagament 
de 22,26 dies.

El romanent de tresoreria, la diferència entre el pendent 
de pagament i el pendent de cobrament més el fons líquid de 
tresoreria, dona un resultat de 1.441.954,47 euros.

Des de fa anys aquest import positiu no es pot destinar a 
qualsevol despesa, sinó que resta subjecte a unes determinades 
finalitats fixades pel Ministeri d’Hisenda i que s’espera que 
s’ampliïn aquest 2019. A més obliga necessàriament a reduir part 
dels préstecs que l’Ajuntament té concertats. En el nostre cas, 
però, només tenim crèdits amb la Diputació de Barcelona que són 
sense interessos. Això equival, simplement, a un fraccionament 
de l’import sense cap despesa i en conseqüència amortitzar 
el capital no suposa cap estalvi per l’Ajuntament. Per aquest 
motiu l’Ajuntament no utilitza el romanent esperant que les 
mesures imposades per l’Estat es relaxin. Ara bé, considerant que 
l’evolució del romanent és ascendent any rere any, és previsible 
que l’Ajuntament decideixi destinar-lo a inversions que segons el 
Ministeri són financerament sostenibles, prèvia reducció de part 
de l’endeutament, considerant que la funció de l’Ajuntament és 
la de prestar serveis al municipi i no pas d’acumular romanent.
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Sant Julià, un dels ajuntaments
més transparents de la comarca

L’Ajuntament de Sant Juià de Vilatorta ha rebut el segell Infoparticipa per 
tercer any consecutiu. El segell, elaborat pel Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, premia aquells ajuntaments que es caracteritzen per una major 
transparència, bona comunicació i foment de la participació ciutadana. 
L’Ajuntament de Sant Julià ha obtingut un resultat del 98,08% d’indicadors 
validats pels organitzadors d’Infoparticipa. I, respecte a Osona, només ha 
estat superat per les poblacions de Manlleu, Vic i Sant Hipòlit de Voltregà.

En aquesta sisena edició dels guardons Infoparticipa corresponent a l'any 
2018, el Consell Certificador ha acordat concedir el segell Infoparticipa a 98 
ajuntaments, i la menció a 4, essent un total de 102 dels 947 municipis del 
territori. Així mateix, ha concedit també el segell a 4 Consells comarcals i la 
menció a un dels 42 així com concedir el guardó a 3 de les 4 Diputacions.

Els guardons Infoparticipa valoren 52 indicadors per fomentar la trans-
parència i la qualitat de la informació que donen les administracions locals. 
Aquest segell de qualitat es basa en els resultats de l'avaluació de la informació 
que es publica als webs de les administracions públiques per promoure que 
millori la seva transparència i qualitat. Avaluen les pàgines dels ajuntaments 
a partir de preguntes bàsiques en dos grans blocs: la transparència en la 
corporació i la informació per a la participació. En concret, s’analitza si 
la informació publicada facilita que qualsevol ciutadà o ciutadana tingui 
coneixement sobre qui són els representats polítics del municipi, com es 
gestionen els recursos col•lectius i quines formes de participació posen al 
seu abast, i més enllà d’això, es valora que la informació sigui fàcilment 
localitzable. Els resultats es publiquen, georeferenciats, al Mapa Infoparticipa 
www.mapainfoparticipa.com.

L'equip de govern considera aquest reconeixement un estímul per tal de 
continuar treballant en la transparència i en el govern obert, per una millora 
continua.

Modificació 
de l'ordenança 
de l'horari de
tancament 
dels bars

El dia 21 de gener el Ple va apro-
var la modificació de l'ordenança 
municipal reguladora dels horaris 
de tancament dels establiments de 
bar i restauració. La proposta arriba 
després de recollir una petició dels 
responsables dels establiments que 
consideraven que els horaris eren 
molt restrictius, principalment du-
rant l’hivern. La modificació suposa 
que s’iguala l’horari de tancament 
a l’estiu i a l’hivern, a les 2 de la 
matinada, que es pot allargar en trenta 
minuts el cap de setmana. Aquesta 
modificació no s’aparta de l’esperit de 
l’ordenança, que pretén que l’oci no 
nocturn no afecti el descans del veïnat.

Substitució 
temporal en el 
cos de vigilants 
municipals
Mentre va durar la baixa laboral d’un 
dels vigilants municipals, a principis 
de febrer es va incorporar l’Albert 
Garcia de la borsa de vigilants creada 
l'any 2018. Un nou efectiu per cobrir 
els dos torns diaris i donar resposta 
a les necessitats essencials en l’àmbit 
de seguretat i l'ordre en el municipi. 
El dia 18 de març Segundo López es 
va reincorporar novament a la feina, 
restablint la normalitat del servei.
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Cal cita prèvia 
per ser atès per 
l'Organisme de 
Gestió Tributària
Des de l’1 de març passat 
l’Organisme de Recaptació i 
Gestió Tributària (ORGT) de 
la Diputació de Barcelona ha 
posat en marxa el servei de cita 
prèvia a tota la xarxa d’oficines. 
Aquest canvi afecta la majoria 
de tràmits i consultes i cal de-
manar hora mitjançant la web: 
www.orgt.cat/cites. Això ha de 
permetre fer menys cua quan el 
ciutadà demani vulgui atenció 
presencial.

L’Ajuntament té delegat 
el cobrament dels impostos 
municipals a l’ORGT. Aquest 
organisme té la seva seu a l’edifici 
El Sucre de Vic, a la 3a planta, 
tot i que molts dels seus tràmits 
es poden fer per Internet.

Per tant a partir d’ara, si heu 
de desplaçar-vos a la seu del 
Sucre per qualsevol tràmit, no 
us oblideu d’agafar cita prèvia 
per Internet.

L'alcalde s'uneix a la concentració 
de protesta per les detencions 
dels alcaldes de Verges i Celrà

El 16 de gener passat, l'alcalde de Sant Julià de Vilatorta es va desplaçar fins a 
Girona per unir-se a la concentració urgent de protesta per les detencions dels 
alcaldes de Verges i Celrà per part de la Policia Nacional, per la vinculació amb 
el tall de la circulació de l'AVE el dia 1 d'octubre de 2018. Ignasi Sabater i Dani 
Cornellà, ambdós de la CUP foren detinguts juntament amb altres 14 persones 
sense seguir el procediment judicial correcte, i sense cap respecte com a càrrecs 
electes del seu municipi. A la concentració hi van assistir moltes alcaldesses i 
alcaldes dels municipis catalans i el President del Parlament de Catalunya, Roger 
Torrent. Hores després de la seva detenció els alcaldes de Verges i de Celrà van 
quedar en llibertat amb càrrecs i pendents de citació judicial.

Judit Solà, nova tècnica auxiliar de joventut
El 12 d’abril es preveia la incorporació de Judit Solà, la 
persona seleccionada en la convocatòria definitiva de la 
plaça de tècnica auxiliar de joventut. La Judit substituirà 
a Nil Puigivila, que ocupava la plaça provisionalment. 
Judit Solà és la persona que va obtenir millor puntuació 
final dels 10 aspirants que van passar el primer tall del 
concurs-oposició. El procés de selecció es va iniciar el juliol 
de 2018 i s’ha allargat més del previst perquè es van haver 
de modificar les bases de convocatòria. Judit Solà és edu-
cadora social, té el títol de monitora d’activitats de lleure 
i està cursant un postgrau en intervenció sociolaboral. 

La Judit atendrà al públic en el nostre punt jove, 
acompanyarà en l’execució del Pla Local de Joventut i 
juntament amb la tècnica de joventut compartida, la 
Gemma Collell, tindran com a objectiu en els propers 
temps acompanyar en la creació d’un esplai de lleure a 
Sant Julià.
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Ampliada la 
cabuda de l'arxiu 
municipal
L’arxiu de l’Ajuntament ha augmentat la capa-
citat d’emmagatzematge fins a 3.500 caixes 
amb la instal·lació d’un nou sistema d’armaris 
compactes. En total són 450 metres lineals de 
prestatgeries entre els quatre mòduls de prestat-
geries fixes i els 4 armaris compactes dobles nous 
instal·lats sobre carrils, i amb la previsió d’un 
cinquè armari. L’arxiu unitari de l’Ajuntament 
es troba a la planta baixa de l’edifici i fins ara 
disposava d’un equipament de prestatgeries fixes 
de 230 metres lineals dels quals només quedaven 
lliures per a ingressos de documentació uns 30 
metres. Actualment el nombre de capses del 
fons és de 1.675. 

Per altra banda també es millorarà la clima-
tització de l’espai amb un sistema de telegestió 
per controlar-ne els paràmetres ambientals de 
custòdia. El cost total d’aquestes millores és de 
31.200, 89 euros, subvencionats íntegrament 
per la Diputació de Barcelona.

L’arxiu municipal de Sant Julià de Vilatorta 
té la doble vessant d’arxiu administratiu i arxiu 
històric. Custodia els fons històrics de l’Ajun-
tament, d’entitats i de particulars que hi han 
fet donacions. També conserva i gestiona la 
documentació generada en l’exercici de l’activitat 
administrativa de l’Ajuntament, posant-la a 
l’abast de tots els ciutadans i facilitar la recerca 
i estudi de qualsevol tipus. L’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta està adherit al programa 
de manteniment d’arxius locals de la Diputació 
de Barcelona i rep el suport directe de l’arxiver 
itinerant de la mateixa Diputació.

David Molet és el nou 
arxiver de l'Ajuntament
Des del mes de febrer passat David Molet substitueix Jordi 
Vilamala com a arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona 
i responsable del Servei d’Arxiu Municipal de Sant Julià de 
Vilatorta. Jordi Vilamala —llicenciat en geografia i història, 
màster en arxivística, postgrau en gestió de documents i doctor en 
història— que va ser el responsable de l’arxiu municipal de Sant 
Julià del 2006 fins a finals del 2018, ha estat nomenat Cap de la 
Secció d’Arxiu i Gestió documental de la Diputació de Barcelona. 

La figura de l’arxiver itinerant, que ja tenia una certa tradició 
a França, és un servei que ofereix la  Diputació de Barcelona per 
donar suport als ajuntaments més petits de 10.000 habitants, 
que per llei no tenen obligació de contractar un arxiver, però sí 
que necessiten organitzar el fons documental que genera l’ens.

En marxa el procés per proveir les places 
d'enginyer i la de conserge del pavelló
Durant els darrers anys i fins a dia 
d’avui les tasques d’enginyer muni-
cipal les ha dut a terme Jaume Macià. 
No obstant això, aquestes tasques 
és recomanable que s’efectuïn des 
d’una plaça funcionarial, convo-
cada mitjançant concurs-oposició. 
El procés de selecció es va iniciar 

amb la publicació de les bases i la 
convocatòria al DOGC 7904 de 
6 de febrer de 2019, dia en què es 
va iniciar el termini per presentar 
sol·licituds. És previst que durant 
aquest mes d’abril es facin les proves 
de selecció.

Aquesta plaça està catalogada 

com a funcionari interí, escala 
d’administració especial, subescala 
tècnica, grup A2 i la jornada és a 
temps parcial de 4 hores setmanals.

Pel mateix procés de concurs-opo-
sició en els propers dies s’obrirà la 
convocatòria per cobrir la plaça de 
conserge del pavelló.
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L'ajuntament encarrega un estudi sobre 
la figura del Marquès de la Quadra
Davant la sol·licitud perquè es canviï el nom de la plaça del Marquès 
de la Quadra per plaça de l’1 d’octubre, promoguda pel Comitè de 
Defensa de la República (CDR) de Sant Julià amb una campanya 
de recollida de firmes, l’Ajuntament ha cregut oportú encarregar 
a l’historiador Carles Puigferrat un estudi sobre la figura de Joan 
Maria d’Oliveras i Estanyol que ostentava el títol de Marquès de 
la Quadra. L’estudi ha de determinar la biografia del personatge, 
com li arriba el títol nobiliari i què comporta tenir-lo, així com la 
contextualització de l’època. D’altres preguntes que cal esbrinar és 
si ell coneixia Sant Julià de Vilatorta i quina era la seva relació amb 
el poble. Per què a finals del segle XIX va fer donació d’un llegat 
de 6.000 pessetes -molt elevat per l’època- per a la construcció de 
l’edifici de l’actual Ajuntament i les escoles de nens i de nenes? 
Com es deia abans la plaça? Quan es decideix canviar el nom i 
per què? i, què pensava el poble d’ell i del seu altruisme?

La fibra òptica 
arribarà a Vilalleons

Convocada per l’Ajuntament, el dia 1 de març passat es va fer 
una reunió informativa amb els veïns de Vilalleons per parlar 
del desplegament de fibra òptica. L’operadora Goufone es va 
comprometre a fer arribar la fibra òptica a Vilalleons sempre i 
quan s’assegurés un mínim de 20 connexions. Arran que en la 
reunió que es va fer a l’antic ajuntament el nombre de persones 
interessades  superava el mínim que demanava l’operadora, el 
projecte tirarà endavant. Ara l’empresa està en tràmit d’obtenir els 
permisos dels particulars per estendre la fibra. Per tant, Goufone 
ja ha començat a treballar per iniciar el desplegament del cablejat 
per fer arribar la fibra òptica fins al poble de Vilalleons i les cases 
disseminades

Tràmit per a la 
concessió del bar 
del pavelló i les 
piscines municipals

La Junta de govern del 4 de febrer passat va 
aprovar l’expedient de licitació del contracte 
per a la concessió de serveis per a la gestió del 
servei de bar-restaurant del pavelló i de les 
piscines municipals de Sant Julià de Vilatorta 
per la renúncia de l’anterior concessionari. 
L’adjudicació del contracte es per procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació. Al 
tancament d'aquesta edició de Vilatorta es 
preveia publicar en breu l’anunci de licitació, 
en l’apartat perfil del contractant de la web de 
l’Ajuntament www.vilatorta.cat
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Sant Julià delega el servei d'abastament d'aigua a 
la futura empresa pública del Consell Comarcal
El 25 de febrer passat el Ple de l’Ajun-
tament va acordar delegar el servei 
d’abastament d’aigua del municipi 
al Consell Comarcal d’Osona. Sant 
Julià s’uneix així, juntament amb El 
Brull i Torelló, a aquesta proposta 
pionera a Catalunya de prestació 
del servei d’aigua municipal a través 
d’una empresa pública comarcal. 
Aquests tres municipis ja sumen la 
massa crítica d’abonats necessària 
per fer viable el projecte. D’aquesta 
manera el Consell comarcal oferirà 
serveis en les tres fases de l’aigua 
—abastament en alta (aigua que va 
des de la captació –font, pou, riu, 
potabilitzadora, etc.- fins als dipòsits 
municipals), abastament en baixa 
(des dels dipòsits fins a les llars) i la 
depuració (retorn al riu de l’aigua 
residual després de passar per la 
depuradora).

L’equip de govern ha cregut que 
el municipi a través del Consell 
Comarcal obtindrà els avantatges 
d’una empresa pública —de control 
i seguiment resultats econòmics— i 
mantindrà el nivell d’eficiència d’una 
empresa privada, ja que es poden 
mancomunar esforços en benefici 
de l’interès públic. Els comptes d’ex-
plotació seran independents per cada 

Reparació del marge de la llera del torrent
A principis de primavera han  fi-
nalitzat les obres de reparació del 
marge del torrent que es va esllavissar 
la tardor passada a causa d’un fort 
aiguat. Les obres han consistit en la 
construcció d’un nou d’un mur de 
rocalla reforçada amb formigó en 
la part interior. També  s’ha fet la 
recol·locació de les peces de vorada 
i recuperat una antiga canalització 
que recollia l’aigua de pluja del carrer 
i la conduïa al torrent.

municipi i inclouran els respectius 
elements particulars i el percentatge 
que correspongui als elements co-
muns. Es tracta que cada municipi 
assumeixi l’estat actual de la xarxa i 
les inversions a realitzar, sense que 
això afecti a la resta d’ajuntaments.

Des de l’any 1982 el servei d’ai-
gua a Sant Julià es porta a terme 
mitjançant un contracte d’arrenda-
ment de serveis adjudicat a SAUR, 
actualment SOREA. Aquesta forma 
jurídica ja no existeix en l’actualitat. 
El contracte inicial ha sofert diverses 
vicissituds que han generat diferèn-

cies importants respecte les previ-
sions inicials. A nivell d’eficiència, 
però, l’Ajuntament està satisfet amb 
l’empresa. La pròrroga del contracte 
va ser renunciada amb l’objectiu 
d’estudiar diverses fórmules de 
prestació del servei ajustades a la 
normativa vigent. Fins que la nova 
empresa pública se’n faci càrrec, 
el servei de subministrament serà 
assumit per l’actual empresa. Com 
sempre, mantenint el servei sota el 
control del consistori, especialment 
durant el canvi de gestor, que no 
afectarà als abonats.
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Un informe tècnic avala la substitució 
de l'arbrat de la Rambleta
Un dels temes que més debat públic ha 
generat en l’últim any a Sant Julià és 
quin tractament calia donar a l’arbrat 
actual en la reforma del carrer de 
la Rambleta. Hi ha qui demana la 
retirada d’aquest arbrat aprofitant la 
reforma del carrer, i qui en vol la seva 
conservació.

L’Ajuntament va creure que es 
tractava d’una decisió condicionada 
per molts factors tècnics que calia tenir 
en compte. Per això va encarregar un 
informe tècnic al biòleg Josep Selga 
amb l’objectiu d’avaluar l’estat actual 
del l’arbrat i obtenir una valoració 
patrimonial per adoptar l’actuació més 
idònia en el projecte.

L’informe constata que la majoria 
dels 29 plàtans que formen la doble 
alineació de la Rambleta tenen una edat 
aproximada d’uns 70 anys i que hi ha 
posicions buides o amb una soca que 
indiquen que s’ha anat perdent arbres 
amb el pas del temps. En destaca la 
presència: són arbres que tenen una 
alçada de 15 metres i un perímetre de 
tronc de més d’un metre. Però, tot i no 
apreciar-se a simple vista, n’hi ha que 
presenten defectes biomecànics greus 
causats per podes dràstiques antigues, 
amb  cavitats a l’enforcadura. Molts 
exemplars han perdut cimals i presen-
ten capçades desequilibrades, a més de 
les alteracions a la base amb conflictes 
amb la vorada o la tanca dels jardins. 
Com a conclusió l’informe destaca que 
a la Rambleta no hi ha l’amplada de 

vorera adequada per aquest arbrat, la 
qual cosa impossibilita l’accessibilitat 
i les distàncies entre els arbres són 
insuficients per aquest tipus d’espècie 
que és de capçada ampla. També 
constata que cal tenir en compte els 
danys que poden causar els arbres en 
les tanques contigües, i recorda que el 
plàtan, tant característic del municipi, 
està sobrerepresentat en l’arbrat urbà 
de Sant Julià si ens atenem a criteris 
de biodiversitat.

L’informe reconeix que la decisió 
a prendre és complexa i que hi ha 
factors per una opció i per l’altra, però 
finalment alerta que l’arbrat no és 
compatible amb l’execució del projecte 
de reforma.

Al tancament d’aquesta edició de 
Vilatorta estava prevista una nova 

reunió pública el divendres 12 d’abril 
per exposar la decisió presa després del 
treball d’avaluació de l’arbrat del biòleg 
Josep Selga, un dels majors experts en 
l’àmbit de l’arbrat urbà a Catalunya.

L’Ajuntament, tot i ser conscient 
que li correspon prendre una decisió fi-
nal per no allargar més aquest projecte, 
valora positivament el debat públic que 
s’ha generat. Gràcies a l’estudi tècnic, 
les obres del carrer tindran en compte 
mesures per assegurar la viabilitat dels 
roures centenaris a l’entrada del carrer, 
dels plàtans existents en la vorera que 
es construirà al costa de la carretera i, 
sobretot, en l’elecció del nou arbrat 
de la Rambleta: l’auró blanc (acer 
campestre), espècie caducifòlia que 
s’ha escollit per diferents factors i que es 
considera molt escaient en aquest cas.

Encarregat el projecte d'ampliació de la via verda fins a Vilalleons
L’Ajuntament ha encarregat a la Diputació de Barce-
lona la redacció del projecte per fer arribar la via verda 
fins a Vilalleons, per la qual cosa s’han fet proves de 
terreny on ha d’anar la passera paral·lela al pont de l’Eix 
transversal. L’actuació es desglossarà en dos projectes, 
un que anirà des d’on acaba actualment la via, a l’alçada 
de Vora bosc, fins al trencant del Mesquí i l’altre que 
anirà des d’aquest punt fins al nucli de Vilalleons.
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Aprovat definitivament 
el projecte de l'itinerari 
de vianants del Puig

El Ple de l’Ajuntament de l’1 d’abril passat va aprovar definitiva-
ment el projecte de construcció del vial per a vianants i bicicletes 
d’accés als barri del Puig la zona industrial. Amb el mateix acord 
es resolen les quatre al•legacions presentades -tres estimades i 
una desestimada-. 

Aquest itinerari comença a la sortida del poble en el mateix 
punt que arrenca la carretera de Vilalleons (BV-5202) i connecta 
amb el tram que es va construir amb el nou accés de l’Eix 
Transversal. Té un pressupost d’1.275.670,86 euros amb l’IVA 
inclòs. Així mateix, es va aprovar definitivament la relació de 
béns i drets afectats d’expropiació i servitud de pas per un 
import de 40.953,85 euros. Per al finançament d’aquest projecte 
l’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 800.000 euros de 
la Diputació de Barcelona.

Ampliació de 
l'aparcament de
la zona industrial

A principis de primavera van començar les obres 
d'ampliació de l'aparcament del polígon indus-
trial de la Quintana, unes obres que consistiran en 
pavimentar un nou espai de l’aparcament el qual 
es dividirà en dues parts: una zona d'aparcament 
de cotxes i una altra destinada exclusivament 
a l'aparcament de camions i ordenar el sector. 
També s’instal·larà una tanca perimetral a la 
zona d'apilament de la Brigada municipal que 
hi ha a prop de l’aparcament. Amb aquestes dues 
actuacions es vol millorar en logística, allunyar 
els sorolls derivats principalment dels camions 
frigorífics de les zones residencial i ordenar el 
sector.

Les obres dels vestidors de la zona 
esportiva avancen a bon ritme
Aquest mes de març es va instal·lar tota 
l’estructura prefabricada dels vestidors del 
camp de futbol, la qual cosa permet fer-se 
una idea de com quedarà l’edifici. Ara s’està 
treballant en les distribucions interiors que 
conformen els diferents espais de l’equipa-
ment. Properament s’impermeabilitzarà la 
coberta plana i es faran les instal·lacions 
d’aigua, llum i calefacció abans dels acabats 
del terra i rajola. 

L’obra s’està executant  en el termini 
previst i fins ara no han sortit dificultats 
de consideració. Per tant es preveu la seva 
entrada en funcionament per la propera 
temporada 2019/2020.
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El jardí terapèutic de l'Espai Activa't ja floreix
A finals d’hivern van acabar les obres 
de construcció del jardí terapèutic 
de l’Espai Activa’t, un lloc amable 
presidit per una pèrgola de fusta i di-
verses taules-jardineres on els usuaris 
poden fer d’hortolans plantant flors 
i verdures per al consum del mateix 
centre. El pati es complementa amb 
dues fonts -una per beure i l’altra 
per regar-, diversos bancs i cadires 
per poder reposar, prendre el sol i 
fer tertúlia. 

Per altra banda l’Espai Activa’t fun-
ciona a ple rendiment ja que té totes les 
20 places ocupades i el menjador social 
que atén les persones de l’Espai que es 
queden a dinar i altres casos, també. 
Les activitats que l’Espai Activa’t fa els 
dimarts i dijous a la tarda tenen una 
participació de 16 persones, sobre les 
20 que pot admetre. 

Si tens la jubilació
"Tu tries el teu temps lliure"

Des del mes d’octubre passat el Casal d’Avis i l’Espai Activa’t compten amb 
la Núria Serra, una dinamitzadora social que proposa i organitza activitats 
per la gent gran dins el programa “Tu tries el temps lliure”. 

Fins ara s’han realitzat diversos tallers de cuina i postres, iniciació als 
balls en línia, sessions de cinema i debat, tertúlies i parelles tecnològiques, 
que tenen una periodicitat establerta. I han estat tot un èxit.

La incorporació de la dinamitzadora ha estat possible gràcies a la gestió 
de l’Ajuntament amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials.

El pis de 
l'Institut del 
Teatre també 
s'inclourà 
a la borsa 
d'habitatges 
municipal
Fruit de les gestions de l’Ajuntament 
amb l’Institut del Teatre de la Diputa-
ció de Barcelona es rehabilitarà el pis 
que aquesta institució té al núm. 13 
del carrer del carrer dels Marquesos 
de Vilallonga. L’acord preveu que 
l’Institut del Teatre farà les obres 
de rehabilitació i l’Ajuntament es 
farà càrrec de la gestió del pis, el 
qual passarà a la borsa d’habitatges 
municipal. El fruit del lloguer es 
destinarà a un programa d’activitats 
i formació teatral amb unes jornades 
que periòdicament es faran a Sant 
Julià de Vilatorta.

També cal dir que l’Ajuntament 
continua invertint en la climatit-
zació d’aquests dos equipaments 
per resoldre els problemes que han 
presentat des del primer dia. Es 
substituirà l'aparell de refrigeració 
del Casal d'Avis, que des de l'agost 

passat és irreparable, i es connectarà 
amb el de l'Espai Activa't perquè 
en cas d'avaria els dos equipaments 
no quedin sense climatització. La 
instal·lació del nou aparell té un cost 
de 15.990€ i la connectivitat 985, 
ambdós imports cal afegir-hi l'IVA.
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La borsa d’habitatges municipal s'amplia amb la rehabilitació 
del pis que ocupava l’antic Patronat de Cultura al carrer 
de Puig-l’agulla, núm. 2, que amb el pas del temps havia 
quedat obsolet. S’ha adequat perquè compleixi els paràmetres 
d’habitabilitat i de confort, s’ha millorat el comportament 
energètic. Les obres que han tingut un cost de 34.808,72 
euros han consistit en la renovació de les instal·lacions 
(elèctrica, aigua i gas), la instal·lació de calefacció, la renovació 
de la cuina i el bany, la instal·lació d’un nou safareig al 
celobert i s’ha pintat tot el pis. Per a la realització de totes 
aquestes obres s’ha obtingut una subvenció de la Diputació de 
Barcelona per import de 24.000 euros. Properament es farà 
la convocatòria de lliure concurrència per al lloguer del pis.

Activem 
el civisme 
al poble

El nostre municipi té la particularitat de tenir un 
traçat de carrers molt gran, amb arbrat abundant i 
unes places i jardins generosos. L'espai públic és per 
gaudir-lo. Per aquest motiu s'inverteixen bona part 
de recursos municipals per la seva conservació. Tota 
la gent vilatortina hem de gaudir d'aquests espais, 
i els hem de respectar perquè siguin sostenibles pel 
que fa al seu manteniment.

És per això que des de l'ajuntament creiem molt 
important la col·laboració de tots: cal respectar la 
senyalització viaria, la velocitat indicada en cada tram 
de carrer i les zones habilitades per aparcar.

És important mantenir els carrers nets recollint i 
gestionant les caques dels gossos i evitar que orinin a 
les parets, portals i mobiliari urbà. Tampoc es poden 
deixar que vaguin pel carrer. Cal fer un bon ús del 
sistema de recollida porta a porta i no deixar les bosses 
de deixalles a les papereres. Utilitzem-les bé i no tirem 
papers, plàstics, bosses,  llaunes i altra brossa a terra.

Tots agrairem la col·laboració en el manteniment 
del nostre espai públic!

Un nou habitatge a la seu de 
l'antic Patronat de Cultura

Més de 400 targetes T-10 bonificades el 2018
L’any passat 70 usuaris van fer ús de 
413 targetes T-10 bonificades per 
l’Ajuntament. És un bon resultat en 
aquest primer any de bonificacions 
que l’Ajuntament dona per la T-10, 
destinades a la mobilitat de les 
persones grans o amb discapacitat. 
La corporació municipal continua 
facilitant l’accés al transport públic 
amb descomptes a la T-10 per fer 
el trajecte en bus fins a Vic pels 
majors de 65 anys i les persones amb 
discapacitat reconeguda superior al 
33%, que poden adquirir la targeta 
de 10 viatges pagant 5 euros, el que 
suposa un estalvi del 50,98% sobre el 
seu cost que és de 10,20 euros. Cada 
persona pot disposar, com a màxim, 
de dues T-10 bonificades cada mes.

A més a més, des que la línia de 
bus Sant Julià-Vic s’ha adherit a la 
tarifa integrada de l’Autoritat del 
Transport  Metropolità (ATM) els 
costos per l’usuari s’han reduït. I es 
pot gaudir de certs títols molt eco-
nòmics, com la T-16, que dona dret 

a un número il·limitat de viatges dins 
la zona de residència a la quitxalla 
entre 4 i 16 anys. Per obtenir-la cal 
pagar 35€, però després es renova 
gratuïtament i automàtica cada any.

Consulteu totes les tarifes a què 
podeu accedir a www.atm.cat
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Instal·lat el primer punt de recàrrega 
per a vehicles elèctrics a Sant Julià
A finals del mes de març es va instal•lar 
unpunt de recàrrega per a vehicles 
elèctrics a l’aparcament de l’avinguda 
de Montserrat —davant de l’antiga 
farmàcia—. El punt no entrarà en 
funcionament fins que la companyia 
elèctrica faci unes adaptacions al 
quadre de subministrament.

Aquest nou servei que vol donar 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vi-
latorta, consistirà en un equip de 
càrrega semi ràpida de 22 kW que 
permet la càrrega de dos vehicles 
de forma simultània. Segons la 
tipologia del vehicle l’operació pot 
durar entre dues i tres hores. L’estació 
s’activarà amb targeta que es pot 
adquirir a l’Ajuntament i també amb 
una aplicació de mòbil. Amb aquesta 
targeta o aplicació es pot recarregar 
el vehicle en qualsevol punt integrat 
en l’Aliança de municipis per a la 

interoperabilitat en estacions de 
recàrrega de vehicles elèctrics de 
Catalunya.

El nou aparcament  ha estat 
possible gràcies a la col·laboració de 
l’Agència local d’energia del Consell 
Comarcal d’Osona. Així, Sant Julià 
de Vilatorta serà, juntament amb 

Olost i Torelló,  un dels primers 
municipis de la comarca en disposar 
d’una instal·lació d’aquest tipus, que 
també ha de servir per fomentar 
l’ús del vehicle elèctric com a opció 
sostenible, contribuir a la reducció 
d’emissions i com a valor afegit a la 
promoció turística.

Ajuts d'urgència per lluitar contra 
la pobresa energètica
A Sant Julià lluitem contra la pobresa 
energètica. No volem que cap llar 
del municipi tingui manca dels 
subministraments bàsics. Per això 
l'Ajuntament i el Consorci d'Osona 
de Serveis Socials treuen una línia 
d’ajuts d’urgència per protegir les 
famílies que no poden fer front 
al cost dels serveis bàsics, com 
l’energia elèctrica, el gas o l’aigua 
dels habitatges on resideixen.

Aquestes persones han de complir 
amb els requisits que es fixen com 
a criteris de concessió i que tenen 
en compte el seu nivell d'ingressos. 
A les persones interessades els 
recomanem que demanin hora als 
serveis socials de l’Ajuntament, 
abans de presentar la sol·licitud 
amb la documentació.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser 
persones i/o famílies empadronades 
al municipi que estiguin en situació 
administrativa regular i que estiguin 
integrades a l'Àrea Bàsica de Serveis 
Socials de Sant Julià de Vilatorta. 

Per a més informació truqueu a 
l’Ajuntament, al telèfon 93 171 00 
73 o al Consorci d’Osona de Serveis 
Socials, telèfon 93 171 00 73. Horari 
d'atenció: de 9.00 a 18.00 de dilluns 
a divendres.
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L'Ajuntament impulsa un conveni de gestió de les 
càmeres de seguretat amb el Departament d'Interior
L’Ajuntament de Sant Julià, conjuntament amb altres ajuntaments de la 
comarca, ha promogut un conveni de gestió amb el Departament d’Interior 
per tal que siguin els Mossos d’Esquadra els qui gestionin les càmeres de 
videovigilància instal·lades als principals accessos de la població. En haver sigut 
un dels municipis pioners en la iniciativa, calia treballar amb la resta d’admi-
nistracions per fixar la regulació d’aquestes càmeres lectores de matricules.
Els tres dispositius es troben a la BV-5201, al sot d’Altarriba; a la BV-5202, 
a l’accés de l’Eix transversal; i a la cruïlla d’ambdues carreteres, a l’alçada de 
l’aparcament contigu a la plaça Montseny. Així doncs el procés d’autorització 
de les càmeres de vigilància en els municipis, mitjançant conveni, és sol•licitat 
per la Direcció General de Policia dels Mossos d’Esquadra directament a la 
Comissió de videovigilància de Catalunya.

La visualització de les imatges amb els supòsits marcats per la llei com 
poden ser les infraccions penals o les administratives estarà a càrrec del cos 
de Mossos d’Esquadra, així com l’enviament a l’autoritat judicial en el cas 
d’infracció penal o l’òrgan sancionador corresponent en el cas d’infracció 
administrativa. 

Tornen a rajar tots els 
brocs de les Set Fonts
El Servei de manteniment municipal 
va treure unes arrels que taponaven 
els conductes i des de principis de 
març tornen a rajar tots els brocs de 
les Set Fonts. La complexa operació 
es va fer des de l’interior de l’espai 
d’on brolla l’aigua d’entre les es-
cletxes de la roca del fons–darrera 
la paret on hi ha les fonts-.

L’aigua que neix allà mateix és 
bombada per passar per dispositiu de 
descontaminació biològica de raigs 
ultraviolats i retornada mitjançant 
set tubs a cadascun dels brocs 
metàl·lics aferrats al mur de pedra 
que tenen una secció cònica interior 
on va connectat a pressió el tub de 
subministrament. El problema és 
que les arrels es van infiltrar just 
en aquest produint un tap que 
n’impedia la sortida de l’aigua. En 
aquest cas la “cua de guilla” -com 
es coneix la formació d’arrels que 
obstrueixen els conductes d’aigua- 
era d’una mida considerable i s’havia 

anat estenent per les parets i l'interior 
de les canonades Per aquesta raó 
hi havia algun broc que de mica 
en mica va deixar de rajar. El gran 
doll d’aigua que hi ha a l’esquerra, 
al costat dels brocs, fa la funció de 
sobreeixidor del recinte.

Gràcies a una subvenció de patri-
moni concedida per la Diputació de 
Barcelona, el parc de les Set Fonts 
i l’escorxador seran objecte d’un 
projecte de restauració aquest any 
2019, en una inversió calculada de 
222.000 €.
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Emotiu concert d'homenatge a Santi Riera
L'orquestra de Cambra de Vic va interpretar "En Pere i el llop"
Per recordar la figura de Santi Riera 
Subirachs, mort el dia 11 de març 
de 2018, l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta va organitzar 
un concert-homenatge a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra de Vic i la 
narradora Anna Casadevall que van 
interpretar el conte musical “En Pere 
i el Llop”. L’acte es va fer al Saló 
Catalunya el diumenge 24 de març 
passat amb l’assistència de famili-
ars, amics i coneguts que omplien 
completament el saló presidit per 
una imatge iconogràfica d’en Santi 
projectada al ciclorama de l’escenari. 
En les paraules de presentació inter-
vingueren Josep Fiter, president de 
les Caramelles del Roser, i l’alcalde, 
Joan Carles Rodríguez. Aquest darrer 
va posar èmfasi la gran estima que en 
Santi sentia per al poble i l’afecte que 
el poble tenia per en Santi , tot agraint 
als presents la seva assistència en 
aquest acte d’homenatge i justificant 
que s’havia escollit aquesta obra de 
Prokifiev pel seu vesant didàctic que 
encaixa molt bé amb la passió que en 

Santi sentia per a la l’ensenyament 
musical. Josep Fiter, president de 
les Caramelles del Roser va ressaltar 
la figura d’en Santi com a persona, 
músic, pedagog, compositor i cara-
mellaire. 

Els músics de l’Orquestra de 
Cambra de Vic entraren tocant pel 
passadís central de la Sala i feren la 
presentació de tots els instruments 
abans de pujar a l’escenari. Just abans 
de començar a afinar els instruments 
va aparèixer la narradora que abans 
de començar la història es va posar les 
plantofes d’explicar contes asseguda 
al terra del prosceni. La música de 
l’orquestra i les paraules de l’Anna 
Casadevall eren amenitzades amb 
unes imatges animades projectades 
al fons de l’escenari. 

A les acaballes de l’acte la vídua 
d’en Santi Riera, Marina Carol, va 
agrair l’acompanyament i l’escalfor 
de tots els assistents, sabent que a en 
Santi aquest acte li hagués agradat 
molt. Abans que l’orquestra fes un 
bis, l’alcalde va recordar en Santi 

amb una reflexió: -“ser clar amb el 
que penses i amb el que fas. I pensar 
amb els altres”, paraules que denoten 
una vessant altruista i pedagògica 
evident i un gran amor per la música 
popular que tant li agradava tot 
cercant l’excel·lència en aquest camp. 

Precisament perquè la música 
d’arrel tradicional fos valorada, per 
valorar també l’herència de la gent 
d’aquesta terra que ens ha precedit. 
En la memòria de tothom encara 
ressonen les paraules que en Santi va 
dir a l’escenari central del Palau de 
la Música en un homenatge que se li 
feu en el context d’una trobada de la 
Federació de Cors de Clavé, quan les 
seves mans generoses van assenyalar 
a la dreta la imatge de Josep Anselm 
Clavé i a l’esquerra la de Ludwig Van 
Beethoven, per recordar-nos que la 
música que compartim, en aparença 
local, es pot convertir en universal. 

Podeu veure un ampli reportatge 
fotogràfic de l'acte a la web:

fotosvilatorta.cat
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L'Aula de 
Música portarà 
el nom de 
Santi Riera
Com a colofó de l’acte d'homenat-
ge l’alcalde va llegir l’acord pres per 
unanimitat del Ple de l’Ajuntament 
del 25 de febrer passat pel qual es va 
acordar posar el nom de Santi Riera 
a l’Aula de Música de Sant Julià de 
Vilatorta. L’objectiu del municipi 
és tenir un record permanent pel 
nostre compositor i fer-ho amb el 
nom ”Aula Municipal de Música 
Santi Riera”. Aquesta aula fa que 
tots els nens i nenes de Sant Julià 
tinguin accés a l’ensenyament mu-
sical, una necessitat segons Santi 
Riera perquè “la música és una 
part essencial en la formació de la 
sensibilitat de les persones”.

Un dia 
d'emoció
i gratitud
Diumenge 24 de març va ser 
un dia memorable per les me-
ves filles i per mi.

Si en Santi hagués pogut 
veure l'homenatge que li vau 
retre i l'alta participació de tot el 
poble, estaria tan emocionat i 
agraït com ho estem nosaltres.

Com ja vaig dir, dono les 
gràcies a totes les persones 
que el van fer possible i des-
taquem que per voluntat del 
poble, mitjançant els regidors 
i l'alcaldia, hagin posat el seu 
nom a l'Aula de Música. 

Moltes gràcies,

Família Riera Carol

Nou local per a les 
Caramelles del Roser

Aquesta Pasqua les Caramelles del Roser estrenen nou local social a la segona 
planta de la plaça Major, núm. 1 -un pis de sobre d'on eren ara-. Prèviament 
s'hi han fet unes obres de recomposició del ràfec lateral de la teulada, s'han 
reparat unes esquerdes i arrebossat part de la paret. Un cop enllestit l’exterior 
s'ha actuat en el gres del terra que s’havia aixecat en alguns punts fent-hi 
unes juntes de dilatació i anivellant-lo novament. Finalment s'hi ha  col·locat 
un terra de parquet i s'han pintat les parets i la fusteria. El nou local que 
té 25,5 metres quadrats és més gran, més lluminós i disposa d’un armari 
espaiós. Les Caramelles del Roser han instal·lat dos armaris més de guarda 
per tenir en millors condicions el patrimoni material de l’entitat i ja ha fet 
tot el trasllat. Aquest edifici de la plaça Major és de propietat municipal i a 
més de les Caramelles, Vilatorta Teatre té el magatzem de decorats i atrezzo 
a la planta baixa. A mig termini també és previst posar arreglar el primer 
pis per tal cobrir les necessitats que tenen algunes entitats. 

Beca de Recerca
Josep Romeu 2109-2020
El termini per a la presentació de propostes per a la cinquena edició de la 
Beca de Recerca Josep Romeu s’acaba el 23 d’abril. En aquesta convocatòria 
es proposen el següents temes específics: 
- La música i els músics vilatortins.
- La industrialització de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.
- La microtoponímia del terme, els noms del poble, paraules autòctones
  i els noms dels carrers de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.
- Miquel Pallàs Sala, el personatge, la seva obra i la nissaga familiar.
- El romànic i altres estils arquitectònics a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

La beca està dotada en 2.500 euros i un accèssit de 1.000 euros. El 
veredicte es farà públic en el transcurs de l’XI edició de la Fira del Tupí (1 
i 2 de juny). Les bases, la convocatòria i la documentació a presentar es 
poden consultar al web: www.vilatorta.cat
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Les dones vilatortines uneixen les seves veus
Per  commemorar el Dia Interna-
cional de la Dona Treballadora la 
regidoria d’Igualtat va proposar dues 
activitats. La primera proposta que 
es va fer el mateix dia 8 de març es 
va desenvolupar en dues parts. La 
primera consistia en un taller de cant 
coral a l’Aula de Cultura exclusiu per a 
les dones del poble. Sota la direcció de 
Buia Reixach les cinquanta-sis dones 
participants van assajar unes cançons 
que un parell d’hores més tard s’in-
terpretarien al Saló Catalunya. Per 
aquesta activitat no calia tenir cap 
coneixement a nivell musical, només 
tenir ganes de cantar i passar-ho bé. 
La segona part va girar entorn de la 

dona i la música en un acte obert 
a tothom al Saló Catalunya. Núria 
Güell, Bruna Paricio, Paula Corrons, 
Buia Reixach i el Cor de Nàiades van 
interpretar diverses peces musicals. 
L’acte es va cloure amb l’actuació del 
flamant i efímer Cor Femení Vilatortí 
interpretant la cançó Ipharadisi i 
l’Himne de la pau.

La segona proposta de comme-
moració del Dia de la Dona es va 
fer vuit dies després, el dissabte dia 
16, amb un altre acte dividit en 
dues parts. La primera va ser una 
lectura de poemes a càrrec d’una 
dotzena de dones rapsodes que van 
llegir poemes en diverses llengües 

del món (Concep Tort en català; 
Montse Riera, castellà; Ainara Pérez, 
eusquera; Pura Pérez, gallec; Bruna 
Cararach, francès; Jandeep Pal Kaus, 
anglès i panjabi; Machaela Silocchi, 
italià; Maria Sarasan, romanès; 
Marina Farkas, hongarès; Ghizlam, 
àrab; Sara Bateng, Ansati i Chalee 
Cheng, mandarí). A la segona part es 
va representar Neva (un te), poema 
dramatitzat de Narcís Comadira a 
càrrec d’actrius de Vilatorta Teatre 
(Anna Garcia, Sílvia Rodríguez, 
Anna García i Núria Güell), diri-
gides per Lluís Badosa. L’escenari 
d’aquesta proposta va ser la platea 
del Saló Catalunya. 

El Concurs de pintura incorporarà un sketchcrawl
El Concurs de pintura ràpida en-
guany arribarà a la 28a edició amb 
la novetat d’incorporar la primera 
trobada d’sketchcrawl, una activitat 
lúdica que es practica arreu del món 
i que pretén que la gent que hi 
participi dibuixi diversos espais. 
En aquest cas es proposa plasmar 
l’ambient de la Fira del Tupí, racons 
amb encant o llocs del poble que es 
vulgui. La proposta començarà a les 
10 del matí del dissabte 1 de juny. 
Els participants hauran de dur una 
llibreta i els estris que facin servir per 
pintar i dibuixar. Aquesta activitat és 
gratuïta i obert a tots els perfils i edats. 

En el concurs de pintura, que es 

farà els dies 1 i 2 de juny hi podran 
participar tots els artistes de qualsevol 
edat, categoria i tècnica i les inscrip-
cions i segellat de suports es farà a la 
carpa del davant del Saló Catalunya 
entre les 8 i les 10 del matí d'ambdós 
dies. Hi ha un primer premi de 600 
euros, més una nit d’hotel; un segon 
premi de 400 euros i el premi especial 
aquarel·la també de 400 euros, a més 
d'un primer i segon premi juvenil i 
tres categories de premis infantils. 
El concurs és patrocinat i organitzat 
per l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i l’Escola de dibuix i compta 
amb l’assessorament de Tendències 
d’Art d’Osona. 
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Tres propostes per celebrar Sant Julià

Després del cicle nadalenc arriba 
la festa de Sant Juià, patró de la 
parròquia. El dia del sant és el 9 de 
gener però si s’escau en dia laborable, 
la commemoració se sol fer el cap de 
setmana següent i aquest any s’ha 
escaigut els dies 12 i 13 de gener. 
Els actes van començar el dissabte 

a la tarda amb la inauguració de 
l’exposició monogràfica dedicada a 
les rajoles catalanes d’arts i oficis a ca 
l’Anglada on s’hi mostraven 12 peces 
antigues i 12 làmines amb 72 foto-
grafies de rajoles de mida real. L’ex-
posició anava acompanyada d’uns 
panells introductoris que explicaven 

la iconografia, els usos, la producció 
i la tècnica. La presentació va anar a 
càrrec de Francesc Farrés que en va 
fer l’assessorament i és l’autor, jun-
tament amb Albert Telese, Miquel 
Salomó i Manel Sánchez del llibre 
“Les rajoles catalanes d’arts i oficis, 
catàleg general 1630-1850”. Miquel 
i Carles Salomó van col·laborar amb 
el manlleu de les peces antigues. 
L’exposició, que es va prorrogar fins 
a finals del mes de març, es podrà 
tornar a visitar el cap de setmana de 
la Fira del  Tupí.

Com és costum el diumenge a 
migdia es va fer la missa en honor 
a Sant Julià on els cor d’homes va 
cantar l’ofici en llatí “Iesu Salvator” 
del compositor Ramon Victori i el 
cant dels goigs. La tarda del mateix 
dia va ser dedicada als infants amb 
l’espectacle “Els petits més grans” 
que Artristras Teatre va representar 
al Saló Catalunya.

Restituïda l'escultura de Sant Josep
a la fornícula de Ca l'Anglada
El diumenge 24 de març passat es va fer l'acte 
de presentació de la imatge de Sant Josep amb 
el nen Jesús a la fornícula de Ca l’Anglada, on va 
ser instal·lada cinc dies abans, coincidint amb la 
festivitat del Sant.

Es tracta d'una escultura de pedra de poc més 
d'un metre d’alçada que s'ha col·locat a la fornícula 
que hi ha en una cantonada de la façana principal 
on, segurament des de la Guerra Civil, no hi havia 
cap figura. Durant aquest període es van treure 
moltes imatges religioses dels carrers.

Les dimensions, la similitud entre l'escultura i la 
figura que apareix en fotografies antigues de la plaça, 
la coincidència de la mida de la base de la fornícula 
i el peu de l'estàtua o la datació aproximada de 
finals del segle XIX i principis del segle XX, entre 
d'altres aspectes, fan que no sigui agosarat afirmar 
que es tracta de la mateixa imatge que antigament 
hi havia hagut en aquest lloc. D'aquesta manera, 
retorna un element patrimonial del poble amb una 
curiosa història plena de casualitats
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Un Nadal en Vers per prendre consciència
El Nadal en vers passat va tractar 
de la violència de gènere contra les 
dones. Per posar-ho de manifest es 
va escollir passatges l’obra de teatre 
més representativa del Nadal: els 
pastorets. Concretament “El Bressol 
de Jesús o en Garrofa i en Pallanga”, 
de Frederic Soler (Serafí Pitarra), obra 
en vers estrenada el 23 de desembre 
1891. Prenent com a base el text 
d’aquests pastorets es va desenvolupar 
l’acte titulat “El bastó d’en Garrofa”. 
Un bastó que a l’obra serveix per pegar 
la dona i de passada fer riure al públic. 
Aquesta particularitat és present en 
tot el llibre, després que passés tots els 
controls de censura i moral de l’època. 
I així ens ha arribat fins avui. Emparat 
en el teatre -que combina la comèdia 
i la tragèdia- el muntatge pretenia 
conscienciar i denunciar -amb sentit 
de l’humor i en vers- aquesta xacra 
que viu la societat avui, amb la veu 
dels rapsodes Sívia Rodríguez, Anna 

Garcia, Anton Carrera, Gabriel Sal-
vans, Josep M. Miró i Adrià Rosell, 
dirigits per Lluís Badosa. Jordi Sitjes 
i Oriol Grèbol –amb tible, tenores i 
acordió- van acompanyar els textos 
amb diversos temes musicals com ara 
la Muixeranga, la pastoreta, el ball de 

majorales, el testament d’Amèlia i el 
noi de la mare, entre d’altres. Com 
és costum el Nadal en vers va tenir 
un nou escenari. Si l’any anterior va 
ser el castell de Santa Margarida, el 
d’aquest 2018 es va fer a la sala de 
plens de l’Ajuntament.

La consolidació de la Sant Silvestre Vilatortina
A les 4 de la tarda del 31 de de-
sembre passat, gairebé un centenar 
de vilatortins van acomiadar l’any 
pujant a Sant Llorenç en una marxa 
lúdica que per quart any consecutiu 

es podia fer caminant, corrent o amb 
bicicleta, vestit de carrer, d’esport o 
disfressat. Els participants tenien per 
objectiu arribar a les envistes de Sant 
Llorenç per tocar l’esquella i ser ob-

sequiats amb un buf exclusiu abans 
d’emprendre el camí de tornada fins 
a la plaça de l’Ajuntament, on els 
esperava un tall de coca i una presa 
de xocolata.
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Sardinada del 
dimecres de 
cendra passada 
per aigua
Feia mesos que no plovia i just quan es 
posaven a coure les primeres sardines 
van caure les primeres gotes. Tot i 
així una cinquantena de persones 
van voler celebrar l’enterrament 
de la sardina i donar per conclòs 
el cicle de carnestoltes i saludar la 
vella quaresma menjant sardines a 
la brasa d’unes barbacoes que també 
qui volia s’hi torrava la llesca de pa. 
Tot i el ruixat, el vi dels porrons 
no es va aigualir i els assistents van 
acabar de celebrar la festa desplegant 
paraigües o aguantant el xàfec.

La cavalcada de Reis, cada any més espectacular!
El treball i l’esforç de la Comissió de 
Reis es va veure compensat quan les 
cinc carrosses -la de cada Rei, la de 
l’estrella i la del tupí dels regals- els 
baiards de les ofrenes i els més de 130 
patges van fer entrada al nostre poble 
el 5 de gener passat, acompanyant 
els Reis de l’Orient. Un esclat de 
foc, llum, música i color per acréixer 
encara més la nit més màgica de 
l’any. La comitiva va ser rebuda per 
grans i petits amb fanalets i atxes 
de barballó fins a Sant Roc on ses 
majestats van deixar l’or, l’encens i 
la mirra al pessebre vivent arrecerat 
dins l’ermita. L’espera del pavelló es 
va fer llarga perquè les nenes i els nens 
volien saludar i tocar els reis, però va 
valdre la pena quan Melcior Gaspar 
i Baltasar van aparèixer a l’escenari 
van saludar el públic i començaren 
a donar personalment els regals a 
tota la mainada que s’havia apuntat 
a la campanya “Reis de prop”. La 
il·lusió, l’emoció, el neguit i l’espera 
són inherents a aquesta manifestació 
amb vestigis de costum antic.

Un Saló de Nadal amb moltes activitats 

El Saló de Nadal que es va fer els dies 27, 28 i 29 de desembre passat va 
tenir una participació de més de mig miler de nenes i nens de Sant Julià 
i pobles veïns que van gaudir de diverses propostes lúdiques i educatives. 
Diferents àmbits omplien tot el pavelló municipal —els inflables, la ludoteca, 
l’Escalèxtric, i els tallers—. Per fer diners per al viatge de fi de curs els alumnes 
de 4t d’ESO de l’Institut de Calldetenes pintaven les cares dels assistents. 
Una altra proposta que va tenir molt bona acceptació van ser tallers de galetes 
i pastissos de Nadal.
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Aquest mes de març ha començat a funcionar la nova estació 
meteorològica de Vilalleons com a punt d’observació comple-
mentari del de Sant Julià de Vilatorta i al mateix temps un nou 
i important punt dins la xarxa meteorològica de l’espai natural 
Guilleries.

El nou equipament municipal esta situat a la zona de l’apar-
cament dins un petit tancat no hi ha situats els diferents sensors 
que mesuren les variables atmosfèriques, temperatura, humitat, 
pressió atmosfèrica, direcció i velocitat del vent i pluviometria La 
nova estació serà de gran utilitat tant per als aficionats i per la 
gent que viu i treballa al mon rural que necessita disposar d’in-
formació actualitzada i fiable i ha de servir per complementar les 
dades de pluviometria que des de l’any 1990 recull cada dia en 
Pere Verdaguer.

Tots els valors s’envien via wifi cap a l’edifici de l'antic Ajunta-
ment, on una pantalla digital que conte un sistema d’emmagat-
zematge de dades les envia a la xarxa. Aquesta pantalla estarà 
situada en el plafó d'informació de la façana per tal que tothom 
pugui consultar les dades en temps real, a més de la informació 
actualitzada també mostrarà valors acumulats, fins i tot una pre-
visió aproximada per a les hores properes.

L’estació és totalment automàtica i autònoma que funciona 
amb energia solar i l’enviament de dades es fa per IP. Només cal-
drà  un petit manteniment del que se n'ocuparà MeteoVilatorta, 
l’entitat que gestiona l’observatori de Sant Julià de Vilatorta, la 
qual cosa no representa cap despesa pel municipi. Tota la gestió 
es dura a terme des del web MeteoGuilleries.cat, espai web que 
gestiona i mostra les dades  de totes les estacions de l’espai na-
tural Guilleries Savassona i d’altres de fora del parc.

A banda de poder veure les dades a la pantalla de l’ajuntament, 
també les podrem veure contínuament als dispositius mòbils a 
través del aplicació weatherlink, tant per iOS com per Android 
totalment gratuïta. Aquesta aplicació mostra actualitzades cada 
minut totes les dades de la nova estació i d’altres de properes.

L’Aplec de
Sant Ponç
d'aquest any
es farà el dilluns 
dia 13 de maig

Enguany l’Aplec de Sant 
Ponç es farà dos dies des-
prés de la diada del Sant. 
En lloc de fer-se el dissabte 
dia 11 de maig es farà el di-
lluns dia 13 per facilitar que 
les escoles hi puguin parti-
cipar en el marc de l’horari 
lectiu, ja que des de fa uns 
anys els centres d’ense-
nyament del poble s’han 
tornat a implicar en aques-
ta tradició tan nostrada. 

L'any passat es
van recollir gairebé
14 tones de roba
Durant el 2018 l’Associació 
Tapís va realitzar 149 bui-
datges dels tres contenidors 
amb un total de 13.890 quilos 
de roba recollida a Sant Julià 
de Vilatorta entre els tres con-
tenidors que estan ubicats a 
l’aparcament del carrer del 
Montseny –davant de la llar 
d’infants Patuleia-, a l’apar-
cament de l’avinguda Jaume 
Balmes i al carrer de les Pis-
cines.

Nova estació meteorològica a Vilalleons

Suspeses les sortides amb en Lluís Malet
Des de finals de l’any passat s’han suspès temporalment les 
sortides mensuals amb en Lluís Malet. Quan en Lluís s’hagi re-
cuperat es reprendran novament.
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El desembre passat ens va deixar Francesca Masnou 
Activista cultural i professora de l'Institut Jaume Callís

A l'edat de 65 anys, el 23 de desembre passat 
va morir Francesca Masnou Puntí -la Frances-
ca de Can Batllic-, una persona vinculada tota 
la vida a l'activitat cultural de Sant Julià. L'any 
1977 entrar a formà part del primer Consell de 
Redacció de la revista "Relleu" i amb els seus 
reportatges de temes històrics ens va redesco-
brir la figura i obra del pare Manuel Cazador. 

El 25 de gener passat l’arxiver Jordi Vilamala 
obtingué el títol de doctor per la Universitat de 
Barcelona amb la màxima qualificació per la 
presentació i defensa d’una tesi doctoral d’his-
tòria eclesiàstica sobre “Una Seu, dos col·legis: 
la comunitat de beneficiats de l’església de la 
Pietat de Vic. Les repercussions socials del nou 
ordre tridentí (1613-1664)”.

S’escau recordar que un acte d’aquesta natu-

Junt amb la gent de Relleu va crear les festes 
populars de Sant Roc que van representar una 
nova manera de fer, veure i viure la festa i la im-
plicació de joves i grans en un gran projecte de 
poble. Des de llavors no havia deixat mai d'en-
carregar-se del cant dels goigs de Sant Roc a 
l'ermita en la diada del Sant. En l'àmbit laboral 
Francesca fou professora de Matemàtiques du-
rant 38 anys a l'Institut Jaume Callís de Vic, pro-
ducte d'una vocació per ensenyar a aprendre.

La Francesca també va ser col·laboradora de 
la revista Vilatorta, de la Setmana de la Ciència 
i fou una de les col·laboradores en la redacció 
del Mapa del Patrimoni Cultural de Sant Julià 
de Vilatorta.

El funeral se celebrà el dia 24 de desembre 
a l'església de Sant Domènech de Vic, que es-
tava plena de gom a gom, amb el record emo-
cionat per part de l'Institut Jaume Callís, del 
professorat jubilat del centre, i de l'Agrupació 
Astronòmica d'Osona, de qui fou una gran col-
laboradora, entre altres. La Francesca reposa al 
cementiri municipal  de Sant Julià de Vilatorta.

ralesa representa la culminació d’un llarg procés 
d’investigació en el que el doctorand s’ha dedi-
cat a l’estudi específic d’un tema del qual n’es-
devé un veritable especialista. Curiosament, pel 
que fa a la investigació de Jordi Vilamala sabem 
que la inicià l’any 1993 i, amb diferents períodes 
d’intermitència quant a dedicació, la finalitzà 
dins el proppassat any de 2018.

L’acte de presentació i defensa d’una tesi 
doctoral forma part d’un ritual en el que el doc-
torand és posat a prova amb les múltiples i, a 
voltes, subtils i capcioses preguntes d’un tri-
bunal d’especialistes al qual ha de respondre 
adequadament. En el cas que ens ocupa, l’acte 
es desenvolupà plausiblement amb plena nor-
malitat, raó per la qual fem arribar la nostra feli-
citació a Jordi Vilamala per la obtenció del seu 
títol com a doctor. 

Del 2006 al 2018 Jordi Vilamala va ser l'Arxiver 
Municipal itinerant de la Diputació de Barcelo-
na responsable del Servei d'Arxiu Municipal de 
Sant Julià de Vilatorta. El mes de gener passat 
va ser nomenat Cap de la Secció d’Arxiu i Ges-
tió documental de la Diputació de Barcelona.

Jordi Vilamala presenta la seva tesi doctoral a la UB
Ha estat l'Arxiver Municipal de Sant Julià durant dotze anys
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El dilluns dia 4 de febrer passat l'Albert Bosch i en Marc Badosa 
van obrir les portes d'un nou establiment al municipi de Sant 
Julià de Vilatorta. Localitzada al carrer de Núria número 1, l'en-
ginyeria Procuradors Forestals SL (fundada l'any 2014) ofereix 
els serveis necessaris per a l'administració i gestió de finques 
forestals: instruments d'ordenació, aixecaments topogràfics, in-
formes pericials i valoracions, assessorament i gestió silvícola, 
tràmits d'ajuts i subvencions, i gestió integral de finques.

Des de Procuradors Forestals s'indica que l'entorn natural que 
ens envolta és un dels principals elements distintius del nostre 
país a nivell patrimonial. Es considera de vital importància la ges-
tió de la massa forestal, així com les ajudes econòmiques per als 
propietaris d’aquests terrenys. Preservar el patrimoni és un dels 
principals valors que hem de transmetre a les properes genera-
cions per garantir el futur del territori.
- L'horari és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00.
- Telèfons 617.242.477 i 618.400.74 - info@procuradorsforestals.cat
- Més informació a la web: www.procuradorsforestals.cat

Procuradors Forestals, SL
s'instal·la a Sant Julià

Aquesta primavera hi ha con-
vocades eleccions generals i 
eleccions municipals. Sobre 
aquestes últimes, a l’hora de 
tancar l’edició d’aquesta revis-
ta, només Acord per Vilatorta 
i Vilalleons (AVV) ha anunciat 
la seva candidatura que no-
vament serà encapçalada per 
Joan Carles Rodríguez. El PD-
CAT tot i que hi està treballant 
encara no ha confirmat si es 
presentarà. Si ho fa serà amb 
el nom de Junts per Sant Julià. 
El termini per presentar candi-
datures finalitza el 22 d'abril.

Més serveis del Bibliobús
La Diputació de Barcelona ha actualitzat el vehicle del Biblio-
bús Guilleries incorporant nous serveis per als usuaris com ara 
l’autopréstec, servei wifi, pantalla informativa i bucle inductiu 
que millora l’accessibilitat a persones amb dificultats auditives. 
Aquest canvi es va fer efectiu el 14 de març passat.
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e Més de 400 
alumnes participen 
en el projecte 
"Fes-ho bé!"
La zona esportiva de Sant 
Julià va ser el lloc de la tro-
bada d’educació física dels 
alumnes de quart de primària 
de 16 escoles de la comarca 
que va reunir uns 500 joves en 
el marc del projecte “Fes-ho 
bé!”. Aquest programa promou 
l’activitat física i els hàbits sa-
ludables entre els adolescents 
i es basa en tres punts: menjar 
sa amb una alimentació sa-
ludable, moure's fent activitat 
física i gaudir del temps d'una 
manera activa i descansar 
correctament  per començar el 
dia amb les piles carregades. Al 
llarg de la jornada van practicar 
activitats com bitlles catalanes, 
frisbee o reptes cooperatius.

Eleccions generals
el 28 d’abril i
eleccions municipals
el 26 de maig
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Hola veïnes i veïns de Sant Julià de Vilatorta, les persones que 
utilitzem l’Espai Activa’t de Sant Julià de Vilatorta ja sigui al matí, 
per dinar-hi o per passar un parell de tardes fent tot un seguit 
d’activitats us volem explicar què hi fem aquí, amb l’objectiu d’in-
formar-vos i per acabar-vos de convèncer perquè ens vingueu a 
conèixer i apuntar-vos-hi.

L’altra dia a alguns i algunes dels que hi venim ens sortien ex-
pressions espontànies com ara: “Estem molt bé aquí!. No ens 
barallem ni ens estirem dels cabells”, “Tant de bo hagués vingut 
abans!”, “El diumenge ho trobo a faltar!”.

Altres fins i tot pensem en converses que hem tingut al carrer 
amb altra gent gran: un diu que has de provar-ho i l’altre li con-
testa que no en vol saber res o que no li agrada pas. I nosaltres 
els diem que si no ho has provat no ho pots saber, que s’ha de 
“tastar”. O aquell veí que et troba i et diu que des que hi vas estàs 
millor, i tu li contestes: Doncs prova-ho, carallot! I ell et diu: "...No! 
que encara no sóc prou gran!" I és que n’hi ha alguns...

La majoria tenim ben clar que és la millor decisió que hem pres 
des que estem sols a casa i que és el millor que fem i ens hi tro-
bem meravellosament bé. Fins i tot hi ha familiars que ens diuen 
que és el millor que podíem fer perquè hi fem coses i ho tenim a 
tocar de casa.

De fet us podem afegir un testimoni privilegiat, escrit per la 
pròpia persona: “Fa vuit dies que vaig entrar i he canviat i puc 
alabar els meus companys. Sempre estan en positiu. I és extraor-
dinari el que he guanyat. Quan vaig entrar estava molt atrotinat i 
en vuit dies m’han canviat. Abans no dormia i sempre estava pre-
ocupat i vaig veure que estava caient en picat, perquè ja no podia 
ni anar a comprar. En canvi és molt difícil perdre les esperances 
des del centre de dia. S’ha de provar i aprendre en positiu. Com 
a casa enlloc. Però a l’Espai Activa’t millor.

En definitiva no es tracta de venir a “curar la memòria” o de 
venir perquè t’apliquin un tractament. Aquí el que fem és sobre-
tot “aprendre a envellir” i treballar molt i molt el sentit de l’humor 
quan a casa estaríem sovint sols i fent anar de forma negativa allò 
que tenim sota la barretina: la closca.

Us hi esperem! Qualsevol dia. Aquí serem!

Usuàries i usuaris de l’Espai Activa’t de Sant Julià de Vilatorta

Carta oberta dels usuaris de l'Espai Activa't

Nous horaris
del CAP
Seguint les directrius mar-
cades per l’Institut Català 
de la Salut, des de principis 
d’any el nou horari de tan-
cament del Centre d’Aten-
ció Primària de Sant Julià 
de Vilatorta és a les 8 del 
vespre. La mesura respon 
a l’acord per a la concilia-
ció de la vida familiar/social 
i laboral. Així doncs, l’hora-
ri definitiu del CAP de Sant 
Julià és el següent:

- Dilluns, dimarts i dijous:
   de 8h a15h
- Dimecres: de15,30h a 20h
- Divendres: de 10,30h a 15h 

Fora d'aquest horari 
l'atenció assistencial es fa 
al CAP de Santa Eugènia 
els dilluns, dimarts i dijous 
de 15h a 20h, els dimecres 
de 8h a 15h, els divendres 
de 8h a 10,30h i de 15h a 
20h i els dissabtes de 8h a 
15h, i al CAP de Tona els 
dissabtes de 15h a 20h i 
els diumenges de 8h a 20h. 
De les 20h a les 8 h. s'ha 
d'anar l'Hospital Universi-
tari de Vic.

Els que vam néixer 
el 1969, en fem 50
Els nascuts el 1969 aquest 
any fem 50 anys i ho hem de 
celebrar de la millor manera: 
organitzant una trobada amb 
tothom que estigui interes-
sat a commemorar aquesta 
efemèride. Si hi voleu parti-
cipar poseu-vos en contacte 
amb algú de nosaltres:

Santi Godayol: 620 775 237
Núria Planas: 669 286 836
Roser Soler: 600 675 122
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Prevenció contra la pesta porcina africana
La Unió Europea ha detectat un brot de Pesta Porcina Africana 
(PPA) a Bèlgica i per aquest motiu el Departament d’Agricultura 
de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya 
preventiva amb dos missatges clau referents al porc senglar. En 
cas de trobar-ne algun de mort cal no tocar-lo ni apropar-s’hi i 
trucar ràpidament als Agents rurals, tel. 93 561 70 00. També 
es recomana no donar-los menjar.

La PPA és una malaltia contagiosa que afecta al porc 
domèstic i al porc senglar i que es caracteritza per uns nivells 
de mortalitat propers al 100%. Es transmet per contacte directe 
amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes 
càrnics derivats i carn d’animals infectats, objectes conta-
minats i vehicles de transport de bestiar. Tot i no tenir cap 
implicació per a la salut humana, la introducció de la malaltia al 
nostre país, com ja ha passat en altres ocasions, tindria greus 
conseqüències per a la salut i el benestar dels animals així com 
per a l’economia de la indústria agroalimentària catalana, on 
el sector porcí és molt rellevant. Per això l’Ajuntament i tot el 
municipi s’ha de sumar en la lluita per prevenir que aquesta 
malaltia arribi a les nostre granges.

Per a qualsevol dubte es pot contactar amb la bústia del Servei 
de prevenció en salut animal: salutanimal.daam@gencat.cat

La Barcelona MTB Challenge a Sant Julià de Vilatorta
A l'hora de tancar l'edició 
d'aquesta revista era previst 
que Sant Julià de Vilatorta 
sigui l'escenari d'una nova 
competició de BTT que pren 
el testimoni de la Girona MTB 
Challenge per oferir un nou 
recorregut que vol atraure 
l'atenció de ciclistes d'arreu 
d'Europa.

La Barcelona MTB Challenge 
es disputarà el segon cap de 
setmana d'abril (13 i 14) amb 
dues etapes amb els cingles 
de Sant Julià i el massís de les 
Guilleries com a grans prota-
gonistes. La primera jornada 
comptarà amb 50 quilòmetres 
i 1.500 metres de desnivell 
positiu, i l'exigència creixerà el 
segon dia, amb un traçat de 80 
quilòmetres i 2.000 metres de 
desnivell positiu.

Klassmark és la responsable 
d'organitzar aquesta cursa que 
es podrà afrontar de forma 
individual o per equips a través 
de les pistes, els corriols i els 

punts alçats del trajecte amb 
vistes privilegiades als pantans 
de Sau i de Susqueda. 

Els responsables de la prova 
asseguren que "no es planteja 
com una cursa, sinó com una 
experiència que vol perdurar a 
la memòria dels participants. 
Un ambient on l'ètica, la com-

panyonia i l'amor pel medi 
ambient estaran per sobre de 
la competició".

Amb aquesta prova Sant 
Julià afegeix un altre esdeveni-
ment mediàtic al seu calendari 
esportiu, juntament amb l'Oriol 
Riera experience i el Torneig de 
Bàsquet.
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Com un bon àpat de tres plats, 
el Carnaval d’enguany s’ha 
viscut per triplicat. L'aperitiu 
el va servir l’Escola Bellpuig el 
divendres dia 1 de març amb 
un cercavila en el qual hi parti-
ciparen tots els alumnes, amb 
disfresses relacionades amb 
el món de l’art: el color, l’es-
cultura, la música, el circ, la 
pintura, el cinema, el disseny, 
la fotografia i el teatre; mentre 
que el professorat i el personal 
del centre anaven de vigilants 
d’un museu. A la plaça de Ca-
talunya feren el judici al Rei 
Carnestoltes i van demostrar 
que són un bon equip com a 
balladors i animadors, davant 
d’un gran públic com són els 
pares. 

El plat principal es va servir 
l’endemà dissabte de la mà 
dels Tupinots que organitza-
ren una gran rua participa-
da per més de 300 persones 
presidida pel Rei Carnestoltes 
d’aquest any, l’Esteve Carrera 
que anava disfressat del per-
sonatge “Patricio” de la sèrie 
d’animació Bob Esponja. La 
concentració va ser a mitja tar-
da a la plaça de Catalunya on 
es veieren disfresses i muntat-
ges molt originals que donaren 
una nota de color i animació a 
la festa. Els guanyadors van 
ser: 
- Millor carrossa:

Els Pirates. Premi de 200€
- Millor comparsa:

Astèrix i Obèlix (150€)
- Els més marxosos:

Hotel (100€)
Els imports dels premis con-

sistiren en vals per comprar en  
els comerços de Sant Julià.

I com a postres hi va haver 
una sessió de música. El punt 
culminant de la rua va ser al 
pavelló on es va fer la desfila-
da i repartiren els guardons als 
premiats. Una botifarrada i la 
música van acabar d’arrodonir 
el Carnaval 2019.

Un Carnaval festiu
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Avi, et trauré d’aquí! és el re-
sultat d’una promesa. La que 
Joan Pinyol va fer a Joan Co-
lom, l’avi que no va conèixer, 
el republicà exhumat d’una 
fossa comuna de Lleida per 
la dictadura i traslladat ver-
gonyosament al Valle de los 
Caídos sense el permís de la 
família. És el compromís ad-
quirit davant la cripta que acull 
els seus ossos, que reposen al 
costat dels del seu botxí. Al-
gun dia descansaran a Cape-
llades, a casa, al costat de la 
seva gent.

Joan Colom va ser un sol-
dat de la lleva del sac (homes 
de més de 35 any), mobilitzat 
a darrera hora i destinat entre 
altres llocs a l’Aeròdrom de Vi-
latorta, on va ser detingut a les 
acaballes de la Guerra Civil.

El llibre recull, a la primera 
part, el periple vital de Joan 
Colom des de l’octubre de 
1938, quan va ser mobilit-
zat per la República, fins poc 

«Avi et traure d’aquí!» un llibre
de Joan Pinyol amb referències
a l’Aeròdrom de Vilatorta

després de la seva mort en un 
camp de presoners lleidatà, 
el març de 1939; a la segona 
part, es documenta l’odissea 
de la família des del 2008 en 
la seva lluita per treure l’avi del 
mausoleu franquista.

El relat periodístic d’un cas, 
conegut a partir del documen-
tal homònim emès pel progra-
ma Sense ficció de TV3, que 
posa en relleu les nefastes 
conseqüències de la guerra 
en la vida de les persones, la 

desconsideració primer de la 
dictadura i després de la de-
mocràcia amb les víctimes re-
publicanes i les misèries de la 
Transició, que les ha condem-
nat a l’oblit. Un crit d’alerta i 
de denúncia a tots aquells que 
sempre miren cap a una altra 
banda quan s’ha de fer memò-
ria, i també una mà estesa a 
l’esperança en forma de carta 
escrita per Joan Pinyol als fills, 
per evitar que Joan Colom tor-
ni a caure mai més en l’oblit.

“La mare és la memòria de la 
família. Ningú com ella recorda 
fets i noms, tot i que segons 
ella la tieta Conxita en sabia 
deu vegades més de coses 
que no pas jo”. Amb aquestes 
paraules Mònica Santa Eu-
làlia inicia el pròleg del llibre 
“Fins on arriba la memòria”, 
un anecdotari que recull en 
sis capítols els records de la 
família Riera Bagué, des dels 
temps dels rebesavis. 

Anècdotes, viatges i fets 
curiosos explicats per la 
Montserrat Riera Bagué a la 
seva filla Mònica en conver-
ses que en el llibre es presen-
ten, sobretot els fets famili-

Mònica Santa Eulàlia publica un anecdotari de la família Riera

ars, de manera ordenada per 
èpoques tot i que el recull no 
segueix una seqüència lògica 
ni temporal. Sant Julià és pre-

sent en moltes parts del llibre 
ja que molts records són del 
poble “perquè la Montserrat 
sempre ha tingut el cor a les 
Guilleries” diu.

Un llibre de petit format, de 
147 pàgines, que en la seva 
portada apareix una fotogra-
fia de la rosa “Enric Bagué” 
que la mestra i floricultora va 
hibridar i va dedicar al que va 
ser un dels mestres de l’Ins-
titut-Escola de la Generalitat 
de Catalunya en el període 
1932-1939, Enric Bagué Gar-
riga, historiador i la primera 
persona que va rebre la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat 
reinstaurada, l’any 1981.

A l'hora de tancar l'edició 
d'aquesta revista, Joan 
Pinyol ha confirmat 
la presentació del llibre 
"Avi et trauré d'aquí!" 
el dia 13 d'abril a Sant 
Julià de Vilatorta, en el 
marc de les Jornades 
de l'Aeròdrom.
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Moviment demogràfic
Entre l'1 de desembre i el 31 de març

Naixements 
Nil Esteban Currubí 08/12/2018
Noor Chaibi Daamar 03/11/2019
Aniol Folgarolas Morera 05/01/2019
Carla Juvanteny Rodríguez 23/01/2019
Martí Aguilar Vila 04/03/2019
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Maurici Recolons de Arquer (77) 17/12/2018
M. Francesca Masnou Puntí (65) 23/12/2018
Teresa Jordà Arquerons (70) 27/12/2018
Maria Arcusa Reixach (90) 16/01/2019
Esther Pons Coma (60) 17/02/2019
Neus Loscos Llansana (90) 05/03/2019
Salut Masó Arimany (80) 16/03/2019
M. Esther Clapés Planas 19/03/2019
Pere Buxó Claramunt (84) 30/03/2019
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 44 Baixes padró   26
Naixements   5 Defuncions     9
Habitants a 30 de març de 2018: 3.160
(1.564 homes i 1.596 dones)

diumenge 19 de maig - 15 quilòmetres
Sortida: les Set Fonts - entre les 7 i 9 del matí
Preu inscripció: 6 euros
Aquest any l'esmorzar serà a Vilalleons

Ja fa uns anys que Sant Julià 
de Vilatorta participa en la cam-
panya "A l'abril cada paraula 
val per mil" que organitza el 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística. En aquesta edició, 
els cartells contenen enig-
mes-endevinalles que tenen 
relació amb els comerços que 
els exposen.

Participar-hi és molt fàcil 
només cal endevinar 25 dels 
30 enigmes dels cartells i espe-
cificar el nom de 15 comerços 
o llocs on són plantats, de 
qualsevol poble d'Osona.

Podeu emplenar la butlleta 
en el formulari que podeu tro-

Campanya "A l'abril cada paraula val per mil"
Resoldre els enigmes dels cartells us pot portar un cap de setmana a Mallorca

bar al blog del CNL d'Osona: 
https://blogs.cpnl.cat/concur-
cat/. També trobareu butlletes 
de participació en diverses 
biblioteques i a les oficines del  
Servei de Català de la comarca. 
El termini finalitza el 30 d'abril. 

Totes les persones que 
hagin encertat els 25 dels 30 
enigmes i hagin especificat el 
nom d'un mínim de 15 llocs 
on apareixen, entraran en el 
sorteig d'un cap de setmana a 
Mallorca per a dues persones. 
Els altres encertants optaran 
al sorteig de vals de 50 euros 
en comerços que tinguin els 
cartells exposats.

36a Caminada 
popular de les
Guilleries

Parades de LLibres i roses

A LA PÈRGOLA DE LA PLAÇA DE CATALUNYA 

estenem Poesia
Poemes i textos que podeu llegir i agafar

Una ProPosta d'ÒmniUm CULtUraL amb La CoL·LaboraCió 
de L'ajUntament de sant jULià de ViLatorta

A LES 6 DE LA TARDA, A LA PLAÇA DE CATALUNYA 

titeLLes
La Cia Tururut i el titellaire
Jaume Vergés presenten:

La PrinCesa i eL CaVaLLer jordi
Viu les aventures llegendàries de Sant Jordi, de 
com va salvar la princesa i com va lluitar amb el 

drac, un monstre ferotge que amenaçava el poble.
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Català a l'atac

Qui era Joan Brossa?
Sabíeu que el 19 de gener passat Joan Brossa hauria fet 100 
anys? Però... qui era Brossa? I per què enguany s’organitzen 
tantes activitats entorn de la seva obra?

Joan Brossa era poeta, dramaturg i artista plàstic. Va néixer al 
barri de Gràcia de Barcelona el 19 de gener de 1919, al carrer 
de Wagner, cosa que el satisfeia molt perquè aquest era el seu 
músic predilecte. De fet, va ser el seu pare qui el va endinsar en 
el món de la música i de les lletres, i qui, a més a més, li va ense-
nyar a escriure en català.  

El que captivava Brossa, des de petit, era el món vinculat a la 
màgia. Ben aviat va plasmar aquesta inquietud en la seva obra; 
de fet, el poeta deia que la màgia i la poesia són “cares de la ma-
teixa piràmide” que es troben en el punt més alt, i aquest punt és 
l’efecte sorpresa. Per a ell, tant els jocs de màgia com els bons 
poemes segueixen un curs que es va desenvolupant i que acaba 
amb la sorpresa. 

A part de la poesia literària pròpiament dita, Brossa va cultivar 
molts gèneres i registres diferents: el teatre, el cinema, la poesia 
visual, l’escultura, els objectes, els cartells, les instal·lacions, els 
poemes corporis... Tanmateix, ell resumia amb una paraula tot el 
que feia: poesia. Per a ell, no existien ni els gèneres ni les fronte-
res entre les arts.

Al final de la seva vida, Brossa va veure la seva obra traduïda 
a nombrosos idiomes i va rebre un ampli reconeixement amb 
premis i exposicions de la seva producció artística arreu del món. 
No en va, el gran poeta és considerat una de les figures cabdals 
de l’avantguarda catalana. 

Per commemorar el centenari del seu naixement, enguany s’or-
ganitzen diverses activitats a tot el país. A partir del mes d’abril, 
Barcelona i l’àrea metropolitana es vestiran de poesia brossiana. 
Diferents entitats culturals programaran activitats al voltant de 
la producció del poeta amb la finalitat de mostrar la seva faceta 
més transformadora i polièdrica. 
Més informació a: http://www.fundaciojoanbrossa.cat/Inici/Noti-
cies/Programa_dactivitats_culturals.pdf

CPNL - Oficina Osona
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Oficina de català del
cOnsell cOmarcal d'OsOna

Persona de contacte: 
Berta Subietas Saumell 
Telèfon: 938 832 165

osona@cpnl.cat

centre de nOrmalització 
lingüística d'OsOna

Carrer del Pla de Balenyà, 30-32 
08500 Vic

Telèfon 93 886 65 88
vic@cpnl.cat

Web: https://www.
cpnl.cat/xarxa/cnlosona/
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Jèss Carol (@JessCarolBr) 6 de gener
A la Crossandra de Sant Julià de #Vilatorta de-
uen saber que els de la Teularia som mooooolt 
republicans... Ens ha tocat un #TortellDeReis 
sense rei #osona #rodadeter #pavicsa

JLPérezFrancesch (@jotajlpf) 9 de febrer
Quina pena! Què heu fet amb El Solà? Un 
poble que deixa morir les arrels no té futur @
rev_vilatorta @pdecatvilatorta

Dolors Montserrat (@DolorsMM) 23 febrer
La kale borroka ha vuelto a atacarnos por 
defender la libertad en Cataluña. Mientras los 
jóvenes del @PPCatalunya celebran su cam-
pus en Sant Julià de Vilatorta, los radicales 
han atacado sus coches. No nos callarán, 
Cataluña es nuestra tierra y la vamos a seguir 
defendiendo. 

Laia Teixidor (@LTeixidor) 24 de febrer
[Referint-se a l’atac als cotxes de les joventuts 
del PP] No flipeu. Sou tan insignificants que el 
@CDR_Vilatorta es va oblidar de vosaltres. In-
formeu-vos abans d'acusar gratuïtament, colla 
d'impresentables. Ah, i per cert, hem pagat el 
vigilant perquè us vetllés els cotxes. 

Carles Jiménez (@Carlitus28) 27 febrer
@Agentsruralscat diumenge, venint per la C-25 
de Girona en sentit Vic, a l’altura de Sant Julià 
de Vilatorta es veia el que podria ser un gran 
niu de vespa asiàtica a la copa d’un arbre. Era 
abans dels dos túnels que hi ha seguits, a la 
dreta i en zona boscosa.

Carles Fiter (@cfitverd) 1 de març
La meva germana petita m’acaba de demanar 
qui són “aquests” tres... No m’imagino una 
infància sense la Nets, la Noti i en Petri, a més 
del Megazero, en Top, en Buf, en Flash i el 
Tomàtic!

Vilatortins 
en xarxa @

Amb la implantació del sistema de recollida 
porta a porta es van retirar tots els conteni-
dors d'escombraries de la via pública -ex-
cepte els del vidre- i es va establir un ca-
lendari setmanal per treure davant de casa 
l'orgànic, el multiproducte o el rebuig. Per a 
les persones de les masies disseminades i 
pels residents del cap de setmana es va cre-
ar una àrea d'aportació de residus a la zona 
industrial, que s'hi pot accedir en qualsevol 
moment mitjançant una targeta que dispensa 
l'Ajuntament. 

Sembla però, que encara hi ha algú que no 
se n'ha assabentat o que passant de tot pre-
fereix deixar la seva brossa a qualsevol lloc, 
en perjudici de tots. 
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Marc Costa (@CostaTrachsel) 5 de març
Lamentable el silenci de molts i moltes davant 
l'injust acarnissament miserable al qual estan 
sotmetent els @mossos i el Major #Trapero per 
l'impecable dispositiu de l’#1O. És la nostra 
policia i hem d'estar molt orgullosos de la seva 
actuació aquell dia #judici1O

Abaraka Bake (@AbarakaBake) 12 de març
Després d'una setmana a Banjul cap aquí i cap 
allà, negociant i negociant, llargues esperes i 
molta calor... En Backs i en Kebba han aconse-
guit descarregar el contenidor amb el tractor! 
Dijous cap a Jali, que ens esperen! 

Esteve Camps (@estevecamps) 13 de març
A casa (Sant Julià de Vilatorta) ja fa alguna set-
mana que gaudim del magnífic servei a domici-
li de @bonpreuesclat. Amablíssimmmmmms, i 
això que han de pujar alguna escala.
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RESTAURANT de PUIGLAGULLA

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

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

VIC (Osona)

Tel. 93 812 27 01
info@instalad.com

Carrer de la Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

Llum, Aigua
Calefacció

Telecomunicacions

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894
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La Fira del Tupí és una de les 
fires referents del territori cata-
là de ceràmica i terrissa. 

El dies 1 i 2 de juny Sant 
Julià de Vilatorta acollirà mi-
lers de visitants en una edició 
centrada en mostrar la relació 
entre ceràmica i gastronomia. 

Segons la nova directora ar-
tística de la fira, Núria Nofrari-
as, “volem fer una fira de cerà-
mica on es mostri la relació de 
la ceràmica en el món gastro-
nòmic; la tradició i la innovació 
amb un toc de creativitat”. 

Per això, s’han incorporat 
algunes novetats en l’àmbit 
gastronòmic com el I Con-
curs de Cuina “Parelles de 
Cassola”. Parelles formades 
per néts/nétes i avis/àvies per 
mostrar les seves creacions 
culinàries. 

En l’àmbit de la Ceràmica 
Artística, destaca el Concurs 
Memorial Joan Capdevila on 
es presentarà el guanyador/a 
per la Intervenció en Ceràmica 
a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment la qual s’acompanyarà 
d’una exposició dels projectes 
presentats. 

Una altra exposició recolli-
rà una selecció de peces de 
ceràmica realitzades per Jordi 
Cuixart i interns de la presó de 
Lledoners. 

L’àmbit tècnic es completa-
rà amb una conferència d’Al-
bert Colomer sobre “la refor-
mar en ceràmica de l’Hospital 
General de Vic” i una altra a 
càrrec de Martín Delgado so-
bre  “ceràmica i gastronomia 
del segle XXI”. En l’apartat au-
diovisual està prevista la pro-
jecció d’un film vinculat amb la 
gastronomia.

Durant els dos dies es re-
alitzaran tallers de ceràmica 
per a nens i nenes que tam-
bé podran realitzar rajoles per 
al mural de ceràmica. També 

La Fira del Tupí l'1 i 2 de juny
L'11a edició mostrarà la importància de la ceràmica i la gastronomia

• La fira acollirà una exposició de ceràmica de Jordi   
   Cuixart i d’interns de la presó de Lledoners.

• Hi haurà un concurs pel disseny d’una intervenció    
   ceràmica per a la sala de plens de l’Ajuntament.

• Arquitectes i dissenyadors realitzaran conferències 
   entorn del món ceràmic i la gastronomia.

• El concurs de cuina “Parelles de cassola” buscarà
   que tupinots de diverses generacions, avis i àvies
   del poble cuinin junts.

• A banda del tradicional Mos del Tupí, també hi haurà 
   un tast de formatge del tupí i vins d’àmfora.
hi haurà demostracions dels 
oficis de ceramista i terrisser 
amb creacions al torn, així 
com una exposició de rajoles 
de ceràmica i la inauguració 
del mural commemoratiu dels 
10 anys de la Fira del Tupí que 
van realitzar els visitants de 
l’any passat. 

La fira comptarà amb el 

tradicional Mos del Tupí, la 
mostra gastronòmica de cuina 
local amb terrissa. També es 
podran fer rutes guiades per 
la població, participar al 27è 
Concurs de pintura ràpida o 
la 6a trobada d’autocarava-
nes i molts més actes que es 
podran gaudir a la 11a Fira del 
Tupí de Sant Julià de Vilatorta.
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Imatge renovada la nova versió del logotip, creat i adaptat per Irene 
Matarrodona, reflecteix l'evolució de la fira. Els tres canvis més significa-
tius són la tipografia (futura), el cromatisme (colors més vius i definits) i la 
inclusió d'un lema que sintetitza l'esperit de la Fira.
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Cristina Macias Blanch
Periodista

Nascuda a Vic el 3 d'abril de 1975, Cristina Macias Blanch 
és una de les cares d'Els Matins de TV3. Va viure a Sant Julià 
durant una dotzena d'anys on va estudiar al col·legi del Roser. 
Després va anar a l'Institut Jaume Callís i a la Universitat 
Autònoma de Barcelona on es va llicenciar com a periodista. Ha 
treballat majoritàriament en televisió, com TVE i TV3, en què la 
podem veure diàriament fent de reportera de temes de societat. 
Li agrada treballar a peu de carrer per parlar de tu a tu amb els 
protagonistes de la notícia. S'ha mantingut a la franja del matí, 
sobretot ara per conciliar la vida professional amb la maternitat. 
És mare de tres fills: la Berta, l'Oleguer i en Lluc. Per ella, un bon 
periodista ha de tenir una mirada curiosa i oberta per intentar 
entendre el món. Considera que el periodisme és només un 
aperitiu i que Twitter i Instagram l'han desvirtuat "una mica".

“Un periodista ha de tenir
una mirada curiosa i oberta
per intentar entendre el món”

En quin moment vas 
decidir dedicar-te al 
món del periodisme?
Amb el 3x4. Era un programa 
que havia presentat Julia 
Otero i Isabel Gemio. El feien 
els migdies i quan anava 
dinar sempre me'l mirava i 
m'agradava. Estava entre 
periodisme i pedagogia o 
magisteri, fins al punt que la 
nit abans d'entregar el paper 
de les opcions de carrera no 
sabia què posar. Vaig pensar 
que com que no entraria a 
periodisme per nota, vaig 
posar-lo com a primera opció i 
pedagogia, segona. I finalment 
vaig entrar a la primera.

Vas anar a estudiar a la 
Universitat Autònoma 
de Barcelona
Em va agradar, tot i que 
penso que hi hauria d'haver 
més pràctiques sobretot de 
tele, de ràdio... ho enfocaven 
molt més cap a la premsa 
escrita i després anaves molt 
coix i t'havies d'espavilar.

Ara recomanaries 
estudiar periodisme?
No. Crec que és millor 
estudiar una carrera com 
ciències polítiques, història, 
biotecnologia... i periodisme 
com a segona carrera. Els 
periodistes hem de saber una 
mica de tot i de res. És com 
fer un aperitiu: una mica de 
fuet, de patates, de formatge... 
no acabes d'aprofundir. No 
acabes de fer mai un plat, 
sempre és un aperitiu.

I en televisió encara més...
Més en la tele. Si no és un 
30 minuts, no pots fer una 
immersió, has de fer surf, 
sinó, et perds. Un reportatge 
et pot durar 2 minuts. Pots 
explicar poca cosa, però 
també moltes a la vegada.

Per què vas decidir 
fer televisió?
Vaig entrar a TV3 a fer 
pràctiques durant la carrera. 
Llavors tot va venir rodat, 
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anar a TVE i se'm van quedar 
treballant. Després van sortir 
les oposicions a TV3 però vaig 
entrar per fer una substitució 
de quatre mesos, i després 
vaig anar superant les proves.

Quants anys fa que 
treballes a TV3?
Vaig entrar el 10 de setembre 
de 2001, el dia abans de 
l'atemptat contra les torres 
bessones. Vaig començar 
un divendres a treballar, 
dissabte va passar l'atemptat 
i no se'm va acudir trucar 
davant d'una cosa tan 
excepcional. Dilluns em 
vaig presentar i vaig pensar 
"hauries d'haver trucat!". 
Allà vaig aprendre que els 
periodistes han d'estar les 24 
hores disposats a treballar.

Per quins programes 
has passat?
He passat per Bon dia 
Catalunya, Els Matins de 
TV3 i Els Matins. Sempre 
he fet televisió per gent del 
matí. Han passat directors, 
presentadors... i m'he 
mantingut en aquesta franja. 
Primer m'anava bé i ara 
perquè per mi l'horari és una 
prioritat: sóc mare de tres 
fills. Vull ser mare i necessito 
tenir un horari fix per poder 
estar amb els nens a la tarda.

Com ha estat treballar amb 
Josep Cuní i Lídia Heredia?
Tothom té la seva manera 
de fer. En Cuní tenia una 
gran capacitat de treball i 
exigència. Era capaç de fer 
un directe de 5 hores, acabar 
i tenir clar quin programa 
volia fer demà. A més, tenia 
molt segell propi. D'altra 
banda, la Lídia té un lema 
que m'he fet meu: "Fes-ho 
fàcil per ser feliç". Si un tema 
et turmenta, explica-ho fàcil. 
També és molt autoexigent 
i de treballar en equip. 
Deixa molta llibertat, confia 
i defensa molt el seu equip. 
Amb la Lídia he après molt.

Quin és el teu dia a dia 
a Els Matins de TV3?
Em llevo a dos quarts de 5 del 
matí i marxo a les 5 de Vic. 
A les 6 arribo a la feina i en 
dues hores, amb l'Anna Poch 
que fa política i jo societat, 
hem de saber quin tema 
farem. Ens hem de pentinar 
i maquillar una mica perquè 
és tele, hem d'entendre el 
tema, ens hem de desplaçar, 
arribar i muntar el directe. 
Tot això en només dues 
hores, és molt poc temps.

Sempre fas connexions 
en directe?
Havia estat de redactora a la 
redacció i ara de reportera, 
que faig directes. Els Matins 
obre la finestra a fora, fa 
moltes connexions. Per tant, 
el principi les connexions del 
matí son molt directes, ràpides 
i d'anar al gra; i a mesura 
que avança el programa, els 
temes ja son més de magazín, 
més flexibles, laxes... i et 
permet somriure i riure amb 
el convidat. És diferent.

Què prefereixes: 
taula o carrer?
El carrer perquè m'agrada molt 
parlar un dia amb un pagès, 
un altre un dia amb un metge, 
un altre dia amb persones 

de carrer... m'agrada molt 
el tu a tu amb les persones. 
Quan estàs a la redacció fas 
molt telèfon i ordinador.

I quins temes t'agraden 
més els de primera hora 
o els del magazín?
Tots. El problema que tenim 
és que a les 8 molt poques 
coses pots confirmar. La vida 
no es desperta tan d'hora i 
moltes vegades el problema 
és que t'ho has de fer molt 
sola. Despertar-te abans que 
la vida en general és una 
mica difícil, després ja està.

I en general, què t'agrada 
més de la professió?
Poder explicar el que passa. 
Poder veure fets i poder-los 
explicar. En definitiva, poder 
reunir els elements i poder 
ser la veu. També, m'agrada 
haver estat en llocs i haver 
vist coses que potser no 
podria haver fet si no fos 
periodista. Ara amb Twitter i 
Instagram ha quedat una mica 
desvirtuat perquè la gent fa 
de periodista. Tothom té un 
mòbil a mà. Hi ha un accident 
i una baralla, i tothom ho 
grava. Però poder reunir tots 
els elements i poder ser la 
veu, està molt bé. Per tant, 
no tothom pot ser periodista.

“Els periodistes han d'estar
les 24 hores disposats a treballar”
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I què és el que 
t'agrada menys?
La immediatesa tan absoluta. 
És necessari contrastar i, 
a vegades, quan arribes 
el mitjà ja et demana que 
entris i ho expliquis.

Darrerament, alguns 
reporters han viscut 
moments de tensió en 
manifestacions per la situació 
política catalana. Creu que 
ara es donen més situacions 
o que tenen més visibilitat?
Es donen més. 
L'independentisme ha 
despertat la bèstia que ha 
apuntat tres objectius: TV3, 
els Mossos i l'escola catalana. 
El rei, PP, VOX... dona ales 
a la impunitat de criticar i 
crear un conflicte sense cap 
mena de pudor. Crec que 
hi ha d'haver crítica, però el 
que no està bé és veure un 
reporter de TV3 i directament 
atacar-lo. Segurament 
no saben ni perquè i ni 
se la miren. És injust.

De situacions d'aquestes 
també se n'han viscut 
en reporters de TVE 
en manifestacions 
independentistes...

Malament igual. Ho censuro 
totalment. Els reporters 
estem fent la nostra feina 
i ho intentem fer el millor 
possible. A mi TV3 mai m'ha 
vetat un text, un directe, un 
reportatge... he estat molt 
lliure i he explicat de la millor 
manera que sé allò que he vist.

També s'ha qüestionat el 
model de TV3 sobretot 
per la dreta i l'extrema 
dreta espanyola. Alguns 
parlen fins i tot d'eliminar 
la corporació de cara a 
les eleccions espanyoles. 
Com es viu des de dins?
Passen tantes coses que 
tenim poc temps en pensar-hi. 
A part de la situació política, 
com l'1-O o el 3-O, i el judici 
posterior, passen altres coses, 
com el xoc frontal entre dos 
trens. La gent es limita a 
treballar molt conscientment 
intentant fer-ho de la millor 
manera possible, amb la 
voluntat i l'autocrítica que 
hem fet sempre. A més, confio 
amb la població. Si s'arribés a 
tancar TV3, com reaccionarien 
els catalans? Aquí es veuria si 
se la senten seva i si la veuen 
com a imprescindible. La 
meva pregunta és: en tindríem 

prou amb TVE, Telecinco, La 
Sexta, Antena 3, Netflix...?

Uns dies després del 8-M, 
quantes dones hi ha a TV3?
A la meva redacció pel 8-M 
es va veure que si haguessin 
hagut de fer el programa 
els homes, no hauria sortit 
els matins perquè la majoria 
som dones. Mai m'he sentit 
maltractada per ser dona i 
a la meva vida professional 
tampoc m'he sentit perjudicada 
per ser dona. Però sí que hi 
ha unes dades que venen a 
dir que els càrrecs moltes 
vegades van a parar als 
homes. Per tant, la bretxa 
salarial existeix a TV3 perquè 
molts càrrecs son d'homes.

Precisament les 
reivindicacions del 8-M 
protestaven ser mare i 
tenir professional plena. 
Com ho has compaginat?
Per això, et deia que m'he 
quedat còmodament a la 
franja del matí. No hi sóc mai 
quan es lleven els meus fills, 
hi ha l'Ignasi, el meu marit. 
Però a la tarda hi sóc. A mi no 
m'agradaria haver tingut tres 
fills per deixar-los amb els avis 
-que m'ajuden molt- o amb 
cangurs, respectant molt la 
seva feina. Tenim molt clar que 
sempre hi ha d'haver un pare 
o una mare. I d'altra banda, 
els nens s'han acostumat a 
anar al cotxe amb Catalunya 
Informació, RAC1 o Catalunya 
Ràdio, i mirar el Telenotícies 
Vespre sempre a les 9. Moltes 
vegades han entès el món a 
través de les notícies. Sempre 
pregunten molt, per exemple, 
què vol dir el 8-M? Per què 
aquest home ha matat la seva 
dona? També han entès que 
a vegades he de treballar un 
festiu o que un dia excepcional.

Quins son els teus 
referents en periodisme?
Evidentment Lídia Heredia, 
Josep Cuní, Iñaki Gabilondo, 
Júlia Otero, Carles Francino, 
Àngels Barceló, Jordi Basté...

“M'agrada mot fer de reportera per
poder parlar un dia amb un pagès
i un altre, amb un metge”



37

pe
rs

on
at

ge
sQuin consell creus que 

és imprescindible per 
ser un bon periodista?
Que no estudiï només 
periodisme, que estudiï una 
altra carrera; que si és tímid 
que perdi la vergonya, ja 
que ha de tenir una mirada 
curiosa i oberta davant 
del que passa al món per 
intentar entendre'l; i ser 
competent tecnològicament.

Et recordes de la 
primera notícia que vas 
fer o que guardis a la 
memòria a TV3 i TVE?
Quan vaig entrar a TV3 del 
primer que vaig escriure va ser 
de l'11-S. Això em va marcar. 
I a TVE era corresponsal 
d'Osona i el Ripollès, i feia 
molt territori d'aquí. Recordo 
molt una notícia sobre les fonts 
d'Osona, que la gran majoria 
estaven contaminades pels 
purins, cosa que no ha millorat. 
També recordo quan es van fer 
les tres plantes per processar 
el purí i convertir-lo en energia, 
que es van acabar tancant.

Trobes a faltar jugar a casa, 
és a dir, treballar per Osona?
Sí. Potser TV3 li falta treballar 
més pel territori. Ho intentem, 
però a vegades és una mica 
massa centralista. Abans 
aquí, a Osona, hi havia una 
productora que treballava 
per TV3, però amb les 
retallades, s'ho van carregar. 
TV3 no tenia la voluntat i es 
va veure obligada a fer-ho.

Quina notícia t'agradaria 
escriure sobre Sant 
Julià de Vilatorta?
M'agradaria poder explicar 
com ha celebrat Sant Julià la 
independència de Catalunya, i 
que les Caramelles del Roser 
han estat declarades Patrimoni 
Cultural Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO.

Dels anys que vas 
viure a Sant Julià, quin 
record en tens?
Les amigues. Recordo cada 

dia de l'estiu sortir amb 
les meves amigues amb 
bicicleta fins a la pista que 
feien partits de futbol sala, on 
xerràvem i xerràvem, i després 
anàvem al passeig Verdaguer. 
Recordo sobretot, la festa 
major, que m'agradava molt 
i m'ho passava molt bé.

I per acabar quin espai 
del poble t'agrada?
A l'estiu, les Set Fonts, 
a l'hivern no perquè em 
deprimeixen. I a l'hivern, 
durant la meva joventut el 
passeig Verdaguer, i ara el 
carrer Balmes. M'agraden els 
arbres amb aquella avinguda 
que no s'acaba mai.

Carles Fiter

Polític: Els nostres presos
Pel·lícula: Pretty Woman, 
Memorias de África i 
Bohemian Rapsody
Cançó: Boig per tu 
de Sau, Al final tot 
anirà bé i Ho tenim 
tot de Doctor Prats
Llibre: L'estiu que 
comença de Sílvia 
Soler i qualsevol de 
Camilla Lackberg
Color: vermell
Número: 5
Somni: Ser feliç i fer feliç
Mar o Muntanya: 
A l'hivern muntanya 
i a l'estiu mar
Salat o dolç: dolç

“Twitter i instagram han desvirtuat una 
mica per què fem de periodistes”

“M'agradaria poder explicar que les 
Caramelles del Roser han estat declarades 
Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humaniat per la Unesco”
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Josep M. Muñoz Verdaguer
Reparacions i muntatges:

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

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

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

CARRER DE MONTSENY, 39
SANT JULIÀ DE VILATORTA
TEL. 93 812 21 04 / 629 05 95 55
MAIL vilatortacristall@gmail.com
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iLes fonts del nostre entorn
La font de la Riera
La de la Riera podríem dir que 
és la font màrtir de Sant Ju-
lià. Pobra! A mitjan dels anys 
90 va veure com un gran via-
ducte li passava pel damunt, 
a pocs metres. Anys després, 
amb el desdoblament de l'Eix 
transversal, just on era hi havi-
en d’anar els fonaments d'un 
dels pilars del segon gran 
pont. La mobilització ciutada-
na i l'Ajuntament van evitar-ne 
la desaparició i els respon-
sables de les obres van des-
muntar pedra a pedra la paret 
d'on brollava la font i la van re-
fer dos cops, uns metres més 
enllà, just davant de la bas-
sa. Va ser difícil normalitzar el 
seu cabal perquè la nova cota 
no permetia una canalització 
amb prou pendent. 

Originalment estava situa-
da en un entorn envoltat de 
boixos que l'arreceraven. Era 
el lloc ideal per anar-hi a pas-
sejar i a fer berenades. Els 
elements que la identificaven 
-la bassa, uns plàtans majes-
tuosos i una taula amb bancs 

de pedra- per sort, encara es 
conserven. Ara es veu sot-
mesa a contemplar una gran 
estructura de formigó i sentir 
el soroll dels cotxes i el croc-
croc de les rodes quan passen 
per les juntes de dilatació. Per 
acabar-ho d’adobar, aquest 
hivern una bretolada ha deixat 
la paret de pedra ben emmas-
carada de fum perquè algú 
sense seny hi va fer foc. Mal-
tractada i tot, aguanta silent i 
callada totes les atzagaiades 
i, en època de revingudes, és 
generosa oferint les seves ai-
gües a cor que vols.

També queda pel record la 
bassa plena d’aigua on els ra-
mats s’hi abeuraven i els ànecs i 
les oques hi feien capbussades.

El nom de la font, que per-
tany a la propietat de Càno-
ves, li ve donat pel curs d’ai-
gua que passa pel costat —la 
Riera de Sant Julià— i que 
també va donar nom a la des-
apareguda masia que hi havia 
a prop i que va ser habitada 
fins a mitjan del segle XX.

Santi Riera i Anton Carrera li 
dedicaren una cançó que van 
estrenar les Caramelles del 
Roser l'any 2010. 

El divendres 15 de febrer es va 
fer una xerrada col·loqui sobre 
geologia a l'Aula de Cultura. 
Amb el títol “Parlem de geolo-
gia: sabies que el mar també 
va arribar a l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona?" el 
geòleg i professor de Didàctica 
de les Ciències Experimentals 
de la Universitat de Barcelona, 
Jordi Vilà va explicar com en-
tendre el paisatge actual a par-
tir de l’estudi de la geologia.

La xerrada que va ser se-
guida per una vintena de per-
sones, es va completar amb 
molts exemples pràctics de 

Consorci de les Guilleries-Savassona
Comencen les activitats del programa "Gaudeix del parc"

l’entorn de les Guilleries-Sa-
vassona i va finalitzar amb un 
interessant col•loqui per part 
dels assistents. Abans, en 
Jordi Riera, director de l’Espai 

Natural, va explicar quins ac-
tes s’han preparat durant tot 
aquest any per seguir la tas-
ca de difusió de coneixement 
que va iniciar-se l’any passat.
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La retirada a Sant Julià de Vilatorta

El 1996, l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt (Anoia) es va fer 
càrrec de l’edició del llibre “Un temps, un poble, un home”, la bio-
grafia de mossèn Pere Bosch Ferran, el rector de la parròquia, en 
temps de la Guerra Civil espanyola.

Els autors, —Marta Bartrolí i Isidre Surroca— en la recerca de do-
cumentació van topar amb el dietari personal del protagonista que, 
conscient del perill que corria en plena contesa, anà consignant els 
esdeveniments viscuts en aquelles hores de tribulació.

Després d’haver estat amagat durant 16 mesos en una casa 
particular de La Pobla i gràcies a l’ajut d’un membre de la FAI i del 
Director de l’Orfeó Gracienc, pogué refugiar-se a Barcelona, des 
d’on s’havien fet les gestions per tal d’aconseguir-li documentació i 
acreditació com a mestre interí. Fou així com el capellà arribà el 27 
de novembre de 1937 al col·legi d’Orfes de Sant Julià de Vilatorta, 
institució depenent de l’Assistència de la Generalitat de Catalunya, 
regentada per l’ordre de religiosos dels Fills de la Sagrada Família i 
hi treballà fins al final del conflicte. 

El dia 2 de febrer passat va fer 80 anys de l’ocupació de Sant Ju-
lià de Vilatorta per les tropes franquistes, creiem que és oportú po-
der compartir amb el lector el relat que en tenim, de primera mà, a 
partir del dietari de Pere Bosch. Hi consigna les seves vivències, les 
dels petits asilats del col·legi i les del poble de Vilatorta en aquells 
moments de l’ofensiva final.

dissabte, 7 de gener de 1939. 
cOl·legi d'Orfes de sant Julià

“Es presentà un oficial de 
l'Hospital de Vic, comunicant 
que tenia ordre telefònica 
de la Direcció de Sanitat per 
procedir immediatament a 
l'ocupació de l'edifici, on vo-
lien muntar 650 llits i ens van 
donar vint-i-quatre hores per 
a l'evacuació dels locals. De 
res van servir les nostres ob-
servacions i protestes, i men-
tre el majordom Sr. Francisco 
Sala, amb el Sr. Antoni Faixes, 
ambdós germans de l'Ordre 
de la Sagrada Família, corrien 
a Barcelona amb la camioneta 
del Col·legi per tal d'assaben-
tar-ne al Sr. Pepe Bofill,—ac-
tual administrador en lloc del 
seu difunt pare el Sr. Josep 
Bofill—, arribava al nostre ca-
sal gent de cuina i camions 
amb matalassos, llits de fer-
ro, i coixins que emmagatze-
maren a les classes elemen-
tals, comerç i superior. A Vic, 
s’havia anunciat el trasllat dels 
hospitals de Reus i Tarragona, 
llocs amenaçats per l'ofensiva 
que les tropes de Franco feien 
amb resultat victoriós sobre 
aquelles ciutats, però atès que 
no arribaren aquella nit, no es 
muntaren els llits. Mentrestant, 
el Sr. Bofill feia les seves ges-
tions prop de la Generalitat i 
Direcció de Sanitat, i obtingué 
l'ordre d'aturar la incautació , 
que fou tramesa a Vic, mentre 
personalment venia al col·le-
gi amb els nostres dos com-
panys esmentats. Finalment el 
diumenge 8, l'amenaça quedà 
aturada, i poguérem respirar 
aquell dia, que era la festivitat 
de la Sagrada Família, patrona 
de l'Ordre.

Pere Bosch Ferran explica en el seu dietari personal els últims
dies de la Guerra Civil i l'entrada dels franquistes al poble
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Nois i mestres teníem ja 
els paquets fets per sortir on 
Déu ens portés, car els mili-
tars cap solució donaven al 
problema dels cent asilats. 
Aturada l'activitat de l'ocupa-
ció, en els dies seguidors les 
classes d'elemental i comerç 
es donaren a les sales d'es-
tudis, fins a mig mes, en que 
retiraren el material de l'hospi-
tal, portant-lo a Sant Hilari de 
Sacalm, i quedant encara una 
cinquantena de llits al col·legi, 
a més de nombrosos coixins”.

dissabte, 28 de gener

"La guerra s'anava apro-
pant, i les tropes de Franco, 
caiguda Barcelona, prosse-
guien la conquesta de Catalu-
nya. Feia tres dies que teníem 
molta animació a un camp 
d'aviació arranjat al pla de la 
Carrera, sobre mateix de Sant 
Julià. Una vintena d'avions 
sobrevolaven freqüentment 
el Col·legi, fins que empren-
gueren volada cap a Figueres 
i Girona, últims reductes de la 
Catalunya republicana .Quan 
el silenci planà sobre el nos-
tre cel, uns tres mil homes, 
de les lleves últimament de-

manades, i que comprenien 
jovenets de 17 anys i homes 
de 40 fins a 45, acamparen 
a Altarriba, lloc enclotat i ple 
d'arbreda. Al vespre d'aquest 
dissabte començà a ploure, i 
això motivaria que a les 10 de 
la nit truquessin a les portes 
del col·legi per tal d'encabir-hi 
uns sis-cents homes.

Teníem la casa tancada, i en 
veure que ningú els obria, es-
botzaren el pany de la porteta 
de la torre, entrant a la casa. 
Advertida la meva presència, 
se’ls atengué, i poc després, 
els soldats envaïren corre-
dors, menjador, sala d'estudis 
i teatre. L'endemà, el col·legi 
era una caserna amb el perill 
d'un bombardeig, car l'aviació 
feixista actuava sobre nostre, 
en vols de reconeixement. A 
la tarda, amb els orfes anàrem 
al bosc del Col·legi, on repeti-
des vegades jaguérem a terra 
amb un bastonet a la boca, 
per tal d’aminorar els efectes 
d'un possible bombardeig, 
que no vingué, encara que les 
sirenes de Vic i els antiaeris 
que hi havia pels voltants no 
paraven l'alarma.

A la nit del diumenge les 
tropes dormiren altra vegada 

a la casa, fins a mitjanit, hora 
en què se’ls comunicà l'ordre 
de trasllat a Tona. Aquestes 
columnes refeien el camí que 
els havien portat a Sant Julià, 
car ens digueren que prove-
nien de Centelles.

L'endemà al matí ens ve-
iem lliures de moment, i tal-
ment semblava que hagués-
sim tingut l'efecte d'una llarga 
ocupació. La casa empude-
gava, trobant-se arreu des-
ferres de roba, municions, i 
armes de foc abandonades, 
car l'esperit d'aquestes tro-
pes era tan forçat, que molts 
soldats demanaven llocs on 
amagar-se per a no seguir la 
desfeta roja, que ningú po-
dia parar d'altra manera que 
amb la retirada estratègica [...] 
L'endemà, dimarts 31, tingué 
lloc l'última campanada re-
publicana. Els feixistes ja es 
trobaven a les muntanyes de 
Collsuspina que dominen Vic. 
Aquelles nits havíem advertit 
un espectacle únic, i fou el 
pas seguit d'autos i més autos 
que a centenars es dirigien en 
direcció a la província de Gi-
rona. Era l'agonia de la repú-
blica deshonrada per la sang i 
crims [...]. Tot el dia sentíem el 

Mossèn Pere Bosch va arribar al Col·legi d'Orfes el 27 de novembre de 1937 i s'hi va estar fins al final el febrer de1939. 

re
po

rt
at

ge



42

proper canoneig, advertint-se 
l'avenç de les tropes franquis-
tes envers Vic.

En aquelles circumstàncies 
es feu un pregó cridant a tots 
els homes fins els 56 anys [...]. 
De la localitat únicament dos 
homes es presentaren, i no els 
recolliren al camió que devia 
portar els homes de Sant Ju-
lià a les files roges. Ningú ens 
digué res, i així acaba aquell 
nou perill que venia a resultar 
l'última carta que li quedava al 
govern Negrin contra l'Espa-
nya dels nacionals.”

Dijous, 2 De febrer

“Tots just entrats a clas-
se ens advertiren que la torre 
del senyor Guitart, veïna del 
col·legi, estava cremant. Poc 
abans un auto havia parat al 
davant, baixant-ne alguns jo-
ves, regaren amb benzina el 
portal i després de calar-hi 
foc, marxaren.

En aquells moments te-
mérem pel col·legi /.../ Aquella 
casa, propietat d'un fabricant 
de Manresa, havia servit 'es-
tada al personal dirigent d'avi-
ació que durant molts mesos 
havia residit a la localitat amb 
el pretext del camp, encara 

que els aparells d'aviació no 
haguessin sigut una realitat. 
No sabíem a què podia res-
pondre la destrucció de l’es-
plèndida torre, i qui sap si era 
una venjança personal.

Durant la resta del matí, 
mentre les flames i fum ana-
ven consumint el casal al qui 
ningú s’apropà, passaren al-
gunes petites columnes de 
soldats provinents de la ban-
da de Folgueroles i en direc-
ció al poble, amb l'aspecte de 
tropes en retirada. Llevat dels 
trets d'alguna metralladora 
que es sentia propera, la cal-
ma era senyora dels voltants 
de Sant Julià.

Serien prop de les dues, 
quan, havent dinat amb la 
mateixa tranquil·litat i sense 
sentir la guerra a prop, ob-
servàrem alguns homes que 
apareixien pels camps que de 
Santa Margarida limiten amb 
el col·legi. Un d'ells portava 
una bandera nacional [...] i en 
veure que anaven sortint més 
soldats vam tenir la convicció 
que eren tropes de Franco. El 
Col·legi va ser el primer edifi-
ci de Sant Julià on es va col-
locar la bandera. El moment 
havia arribat sense ni un tret, 
sense una corredissa de fu-

gitius, sense cap aparença de 
guerra. La columna era la 4ª 
de Navarra, a quin tinent co-
ronel saludàrem a la porta del 
Col·legi.

Com que es dirigiren vers el 
poble, també ens hi acostàrem 
i quan fórem davant del casal 
Núria advertírem el silenci més 
absolut, sense ni una persona 
al carrer. Feia poc que allí ma-
teix hi havia esclatat una bom-
ba que els republicans havien 
preparat en la seva fugida. Lle-
vat de la trencadissa de vidres 
de les cases davant on escla-
tà, res més havia succeït.

A poc arribaren sis tanque-
tes de la banda de Vilalleons, 
i que havien pujat per Sant 
Marc, lloc on els rojos tenien 
alguna resistència. Hi havia al-
guns moros i a la seva arriba-
da, els veïns de Vilatorta ana-
ven sortint animant els carrers. 
Els arribats repartien tabac i 
xocolata i els nois envoltaren 
els carros d'assalt i fins i tot 
entraren dins d'alguns, ob-
servant atentament i amb joia 
aquelles armes de guerra, tan 
eficaces en aquestes lluites 
modernes.

Algunes hores després, to-
tes les muntanyes que volten 
aquesta contrada havien sigut 

El certificat de treball 
de Pere Bosch, emès 
per la Generalitat de 
Catalunya el 1937
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geocupades sense resistència. 
L'alliberació de Vilatorta havia 
sigut de lo més mansoi, grà-
cies a Déu. El dia abans s'ha-
via entrat a la tarda a Vic amb 
alguna resistència [...] que no-
saltres advertírem molt bé des 
del col·legi.”

dies següents

“El divendres 3 de febrer de 
1939, a les dotze tinguérem 
missa de campanya davant 
del Solà, acudint-hi amb tots 
els nois i amb dos banderins 
que eren portats per fills d’as-
sassinats durat la guerra. [...] 
la casa lluïa la draperia naci-
onal posada a l'hora de l'en-
trada pel personal del col·le-
gi i Mossos d’Esquadra que 
s'havien acollit en aquestes 
últimes hores. Els Mossos 
després de presentar-se a les 
autoritats militars foren dirigits 
a camps de concentració, tal i 
com es feia amb tots els pro-
vinents del bàndol dels ven-
çuts. Es va haver de lamen-
tar la mort del senyor Manuel 
Tejedor, fill d'un tinent coronel 
de la Guàrdia Civil, assassinat 
els primers dies de la revolta 
a Barcelona. Amagat amb un 
grup de falangistes prop de 
Sant Marc, sortí amb fusells a 
rebre les forces vencedores. 
En dirigir-se a abraçar l’oficial 
que les comandava, un soldat 
moro li cridà l'alto, i en no ad-
vertint-ho el senyor Tejedor, li 
disparà el fusell produint-li la 
mort a l’acte per haver-li entrat 
la bala, de la boca al cervell.

L'enterràrem la tarda del 
divendres, organitzant la ceri-
mònia religiosa des del col·legi 
amb la Creu alçada i cinc es-
colans, actuant com a sacer-
dots els PP. Riudor, Tatxer i jo 
que feia de preste pel meu càr-
rec de rector i per tant pràctic 
en aquest afer parroquial. [...]
Amb semblant solemnitat 
(sense els soldats ), també as-
sistírem als enterraments que 

tingueren lloc el 8 de febrer, 
d'un pobre home que trobà 
una bomba de mà en les im-
mediacions del castell i tingué 
la dissort que li esclatés, ma-
tant-lo; i el 9 enterràrem qua-
tre homes de Sant Julià, els 
qui juntament amb altres dos 
s'havien amagat a una casa 
de pagès, i els rojos els ma-
taren abans de la seva fugida 
d'aquestes encontrades.

Del 2 al 9 foren dies de clas-
se lleugera, aprenent els nois 
l'himne de la Falange i organit-
zant tot seguit la vida religiosa. 
A més de la tasca educadora 
que fèiem els mestres a les 
classes, el Pº Riudor i el Rnd. 
Bosch, feren un tríduum pre-
paratori a les confessions que 
tingueren lloc a la tarda del 8, 
i a la solemne comunió Comu-
nió general del matí. A la tarda 
amb exposició del Ssm. trisagi 
cantat, i consagració al Sagrat 
Cor s'acabaren les festes es-
pontànies després dels dos 
anys i mig llargs de sofriment.

La providència del perso-
nal qui amagà els objectes 
religiosos el 1936, trobà els 

seus fruits en aquesta hora 
en la que amb petit esforç, la 
capella renovà la seva vida, i 
llevat de l'adorada imatge de 
la Verge del Roser i alguns 
desperfectes que feren els in-
cendiaris, tot fou reintegrat a 
la Casa, amorosament guar-
dada per la Providència en 
circumstàncies difícils i que 
seran potser úniques, car tots 
els elements que durant els 
anys de la guerra han actuat 
en el magisteri i direcció de la 
Casa, han sigut persones re-
ligioses i afectes a les coses 
de Déu.

Acabo aquestes ratlles el 
dijous 8 de febrer de 1939, 
quan la meva parròquia de la 
Pobla fa ja més dies que es 
troba alliberada i em dispo-
so a baixar a Barcelona per 
tal de veurem amb els meus 
superiors, i rebre ordres que 
canviïn possiblement les co-
ses, acabant així aquest perí-
ode d'hores atribolades, que 
el bon Déu m'ha deparat tan 
suaus, des de la meva sortida 
de la rectoria de la Pobla el 21 
de juliol del memorable 1936”.

En el seu dietari, Pere Bosch constata que en els últims dies 
de la guerra a Sant Julià hi va haver sis morts:
- Manuel Tejedor, fill d'un tinent coronel de la Guàrdia Civil que   
   estava amagat amb altres falangistes prop de Sant Marc, i 
   que va ser abatut per un soldat moro de l'exèrcit franquista.
- Un home que li esclatà una bomba que va trobar prop 
   del Castell.
- Quatre homes que estaven amagats en una casa de 
  pagès i que van ser morts durant la retirada.

El mort per la bomba era
Bartomeu Fabregà
i els  quatre joves que estaven 
prop de l'Espluga eren
Crescenci Soler, Joan Tort, 
Ramon Erra i Lluís Vergés.

El franquisme es va apropiar de la 
figura dels quatre joves per denigrar 
l'Exèrcit Popular de la República, 
erigint un monòlit al lloc on van morir.
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Pasqua
amb les
Caramelles 
del Roser
Diumenge
21 d'abril

Tal com diu la primera estrofa 
de l'Himne dels caramellaires 
com cada matí de Pasqua Flo-
rida el 21 d'abril proper les Ca-
ramelles del Roser  tornarem 
puntualment i passarem els 
carrers del poble tot cantant 
els Goigs del Roser fil conduc-
tor d'aquesta nostra tradició.

Després d'un any del tras-
pàs de Santi Riera tornem a 
retre-li homenatge amb la re-
cuperació de tres peces del 
repertori que va compondre, 
amb lletra d'Anton Carrera.
-  Himne del Caramellaires.             

Himne a 3 veus estrenada 
el 1990 en commemoració 
dels 400 anys de les Cara-
melles del Roser.

- El Castell. Sardana a 3 veus 
de l'any 2013.

- Vilatorta. Sardana a 3 veus 
del 2016.
Certeses és la peça que es-

trenem aquest any. Una sar-
dana a 3 veus amb música de 
Jofre Bardolet (codirector mu-
sical) i lletra d'Anton Carrera, 
sense que hi falti el Som vila-
tortins, sardana a 3 veus estre-
nada l'any 1947 amb lletra de 
Josep Suñé Bonan i música 
de Manuel Suñé Cervian. És la 
peça amb més càrrega simbò-
lica de la música de Sant Julià.

Us hem de dir que hem es-
tat convidats a la 2a trobada 
de Caramelles de Flix prevista 
pel dissabte 11 de maig  en la 
qual també participen la Coral 
la Lira de Sant Cugat del Vallès 
i el grup de Flix. La nostra pre-
sència en aquesta trobada va 
molt lligada a l'amistat que en 
Santi Riera tenia amb l'antic 
director Joan Baptista Sabaté, 
tots dos pedagogs musicals 
reconeguts per les seves tra-
jectòries professionals.   

També tenim prevista l'as-
sistència a la 8a Mostra dels 
Cors de Clavé a l'Auditori de 

Horari aproximat i itinerari dels carrers per
on passaran les Caramelles del Roser
De 9 a 10 del matí: plaça de l'Ajuntament, c. de la Mercè, 
pl. Francesc Macià, c. de la N'Anna Xica, c. del Montseny 
i pl. Major.
De 10 a 11: c. del Pont. c. del Rector Roca, c. de la Font, 
av. Sant Jordi, c. del Centre, c. Matagalls, c. Coll de Ro-
magats i c. Puig-l'agulla.
D'11 a 12: c. Núria, c. de l' Albereda, av. Balmes i c. Sant 
Roc.
A l'església parroquial, després de la missa de les 12, can-
tarem els “Goigs del Roser”, una selecció de les peces i el 
“Som Vilatortins” acompanyats de la coral Cants i Rialles. 
La cantada de cloenda la farem a la plaça de l'Ajuntament, 
seguida del sorteig de la mona de Pasqua que cada any 
ens elabora generosament la Pastisseria Crossandra.

Barcelona el diumenge 13 
d'octubre. L'acte estarà dividit 
en dues parts: la primera de-
dicada als 80 anys de l'exili, 
la marxa de republicans a la 
Catalunya del Nord, un cop va 
caure Catalunya en la Guerra 
Civil;  la segona part estarà 
dedicada exclusivament a la 
figura de Santi Riera. La nos-
tra actuació tindrà una durada 
d'uns 40 minuts, amb peces 
compostes i arranjades per ell, 
i com a colofó de l'homenat-
ge un cant conjunt de tots els 
cors assistents: Pujarem dalt 

dels cims.
Us animem a tots: vilator-

tins, nouvinguts i visitants a 
sortir al carrer amb nosaltres 
i convidem, sobretot el jo-
vent, perquè us integreu a les 
Caramelles del Roser per tal 
de mantenir viva la tradició 
i la cultura del nostre poble. 
Si us agrada cantar, si en te-
niu ganes i voleu formar part 
del grup podeu adreçar-vos a 
qualsevol membre de la junta 
als telèfons 696 70 55 73 - 609 
32 23 47 o a la web  www.ca-
ramellesvilatorta.cat

"Hem tornat puntualment
com cada any en aquest dia
per cantar-vos l'alegria
que ens inunda el pensament”
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Si el mal temps no fa mudar 
els plans com l'any passat, 
una plaça Major bellament 
engalanada acollirà l’acte 
central del 42è Aplec Ca-
ramellaire de Sant Julià de  
Vilatorta que comptarà amb 
set colles d’arreu del país i 
de la Catalunya Nord, amb 
un repertori molt ampli i va-
riat de caramelles. Musical-
ment parlant cal destacar 
dues novetats importants: 
primer, la participació de la 
Coral Infantil de la Societat 
Coral El Vallès que oferirà 
sis peces de l'obra Cantata 
d'en Clavé, original de Jordi 
Romero Sílvia Miguel i Jordi 
Giménez; i segon: l'actu-
ació de la coral Polypho-
nies d'ici et d'allieurs de 
Tuïr -Catalunya Nord- que 
entre d'altres interpretarà 
cançons tradicionals de la 
mediterrània cantades en 
llengua occitana.

Des de l’any 2016 l’Aplec 
Caramellaire de Sant Julià 
de Vilatorta compta amb 
l’especial col·laboració i 
implicació de la Federació 
de Cors de Clavé i el seu 
president, Josep Cruells, 
que facilita el contacte i les 
gestions amb les corals. 
En ser un Aplec on es con-
viden expressament unes 
colles concretes, l’Ajunta-
ment els ofereix l’esmorzar 
i el dinar gratuït pels cantai-
res i a preu de cost per als 
acompanyants. Si venen 
amb autocar se’ls abona el 
50% del cost del desplaça-
ment. 

La imatge de l'Aplec 
d'enguany està inspirada 
en la figura iconogràfica de 
la primavera que hi ha es-
grafiada a la façana de po-
nent del Casal Núria, obra 
de Miquel Pallàs.

El 42è Aplec Caramellaire
Diumenge 28 d'abril

Xevi Pona 
s'ha inspirat en 
la figura de la 
primavera,
esgrafiada a 
la façana de 
ponent del
Casal Núria, per 
crear la imatge 
de l'Aplec
d'enguany. 

Programa del 42è Aplec Caramellaire
De 9 a 10 matí:

Arribada de les colles a la plaça de l’Ajuntament 
(xocolatada, coca i vi dolç per a tothom)

A 2/4 d’11 matí:
Tomb caramellaire pels carrers del nucli antic 
(Les Caramelles del Roser obriran el seguici amb el
cant dels Goigs del Roser. En els llocs indicats
les colles convidades cantaran una caramella)

A 2/4 de 12 matí:
Actuació de les colles a l’escenari de la plaça Major
(cada colla interpretarà 5 o 6 peces, uns 15 minuts)

A les 2 migdia:
Dinar de germanor al pavelló, servit per El Graeller Rialler

A continuació:
Sobretaula

A les 5 de la tarda:
Comiat amb el Cant dels Adéus 

Les set colles participants d'enguany
Coral Infantil de la Societat Coral El Vallès, de Ripollet
Societat Coral La Llanterna, de Súria
Agrupació Coral La Llàntia, d'Igualada
Societat Coral La Lira, de Sant Cugat del Vallès
Polifonies, de Tuïr -Catalunya Nord-
Coral Cants i Rialles, de Sant Julià de Vilatorta
Caramelles del Roser, de Sant Julià de Vilatorta
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Josep M. Viladoms
Quan la bicicleta corre per les venes
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En Josep M. Viladoms va néi-
xer a Castellgalí (Bages) el 25 
de març de 1923 en una fa-
mília molt relacionada amb 
les bicicletes i, especialment 
amb el món del motor de les 
dues rodes, les motos. Ja de 
petit li agradava molt remenar 
les eines i  passava les hores 
muntant i desmuntant les bi-
cis que hi havia per casa. “Tot 
i que eren massa grosses per a 
mi, jo anava a donar volts enta-
forat dins del quadre per poder 
arribar als pedals”. L’any 1936, 
amb 13 anys, va guanyar la 
seva primera cursa ciclista a 
Manresa, i va créixer encara 
més la seva afició per aquest 
esport i les ganes de continuar 
competint durant molts anys.

Amb 21 anys va anar a Fol-
gueroles per treballar de pi-
capedrer, que ja llavors era el 
seu ofici, i va conèixer en Joan 
de can Palmira, que tenia un 
taller a Sant Julià on arregla-
va bicicletes. Va deixar que hi 
anés a estones per ajudar-lo. 
Al cap de poc es traslladà a 
Sant Julià, a can Badosa i més 
tard a ca l’Elvira, on es va es-
tablir definitivament com me-
cànic de bicicletes, deixant de 
banda per sempre l’ofici de pi-
capedrer.

De mica en mica el negoci 
va prosperar, “va ser el primer 
taller mecànic que va disposar 
d’un aparell per soldar amb 
bufador elèctric” remarca en 
Viladoms. Amb la incorporació 
més endavant dels velomo-
tors, va aconseguir la repre-
sentació de Guzzi Hispania i 
de Mobylette per a tota la co-
marca d’Osona. El local de ca 
l’Elvira es va fer petit. “Jo ja so-
miava amb un taller més gran 
quan vaig tenir l’oportunitat de 
comprar l’ampli terreny que 
hi havia al costat mateix”. La 
imatge d’una llarga exposició 
de motos ben arrenglerades en 
fila es va fer habitual als vilator-
tins quan passaven per davant 
del seu taller. Mes endavant 
hi afegí també la reparació de 
cotxes, per acabar els últims 
anys tornant als inicis, només 
amb les bicicletes.

L’any 1949 va ser un dels 
fundadors i soci núm. 1 del 
renovat Club Futbol Sant Ju-
lià, quan els partits es dispu-
taven en el camp que hi havia 
al camí del cementiri i els ma-
teixos jugadors eren els que el 
condicionaven, arrencant les 
herbes i aplanant-lo, per tal de 
poder sortir a jugar. 

El 1954, gràcies a la bona 

relació que tenia amb molts 
clubs ciclistes d’arreu de Ca-
talunya, com l’Agrupació Ci-
clista Montjuïc o la Unió Es-
portiva Sans i amb l’ajuda de 
la Secció Ciclista Vic es va 
organitzar a Sant Julià el 2n 
Gran Premi Ciclista amateur. 
Va comptar també amb la co-
operació de molts vilatortins 
i el suport econòmic d’em-
preses patrocinadores com 
Finanzauto, motos ISO, Con-
fiteria Josep Mallol i sabates 
Pielsa. També hi contribuiren 
famílies de la colònia amb el 
primer Trofeu Santa Margarita 
i premis en metàl·lic.

Les curses sempre es feien 
per la Festa Major i portaven a 
Sant Julià corredors de renom 
de l’època, com el santanderí 
José Pérez Francés. Sortien 
del carrer Núria en direcció Vic, 
Tona, Seva, el pont de Fàbre-
gues, la Fullaca, coll de Rome-
gats, Manlleu, Roda… fins a 
tornar a Sant Julià on feien en-
cara 10 voltes més en un circuit 
urbà abans de la meta. L’èxit 
era tal que “fins i tot el mos-
sèn es va venir a queixar per-
què li preníem els parroquians 
de l’Ofici Solemne”. En curses 
posteriors es va ajustar l’horari 
de les sortides i arribades, per-
què mentre els ciclistes corrien 
per carretera la gent tingués 
temps per anar a missa.

Pels volts dels anys 80, un 
grup d’aficionats que sortien 
els diumenges al matí a pe-
dalar per acabar-ho de rema-
tar amb un bon esmorzar de 
forquilla, en veure que la cosa 
s’anava consolidant van creure 
necessari que s’havien d’orga-
nitzar i legalitzar com a club i, 
parlant-ne amb en Viladoms, 
al cap de poc, el 1983, es va 
constituir el Club Ciclista Cal-
ma amb el patrocini de l’em-
presa local Vilaseca i de Cicles 
Viladoms, i amb el mateix Vila-
doms com a primer president. 
Amb la incorporació de jovent 
que pujava amb molta força 
es va crear un equip de com-
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petició juvenil. El cotxe oficial 
d’equip, un Citroën GS, va ser 
un regal  d’en Sebastià Pas-
qual de Santa Margarida. Van 
participar en moltes curses 
per tot Catalunya amb excel-
lents resultats. “Va ser l’època 
daurada i més maca del club”. 
Alguns d’aquests corredors, 
com en Jordi Gilabert, arriba-
ren mes endavant a ser cor-
redors professionals. Quatre 
anys més tard la il·lusió era for-
mar un equip més professio-
nal, però després de parlar-ne 
molt van veure que no era fac-
tible per la gran infraestructura 
organitzativa i, sobretot, per 
l’elevat pressupost.

En Viladoms ja era molt 
conegut i ben relacionat en 
aquest món quan va ser re-
querit per la Federació Cata-
lana de Ciclisme per introduir 
un element nou a les cur-
ses ciclistes, el cotxe neutre. 
Aquest tindria la funció de do-
nar assistència tècnica a qual-
sevol corredor, fos de l’equip 
que fos, en el moment de les 
escapades on no pot entrar el 
vehicle oficial de cap equip. 
Així va entrar com a xofer i 
tècnic a les curses professio-
nals, participant a la Volta Ca-
talunya, la Setmana Catalana, 
la Barcelona-Montpeller… i 
totes les curses professionals. 

Va donar assistència als més 
grans, com Indurain, Perico 
Delgado, Melcior Mauri, Jo-
sep Jufré i un molt llarg etc.

A Sant Julià s’organitzaren 
diverses tertúlies esportives 
de primer nivell. L’última, amb 
motiu del 25è aniversari del 
club, va servir també com a 
homenatge a en Viladoms per 
la seva trajectòria. Hi partici-
paren ciclistes com ara Mel-
cior Mauri, Joaquin “Purito” 
Rodriguez, Josep Jufré, Xavi-
er Florencio, Eduard Gonzalo i 
Alberto Losada i també de di-
rectius de la Federació i presi-
dents de grans clubs ciclistes. 
Això sí, “sempre s’acabava 
amb una gran botifarrada o 
sardinada”.

Una altra faceta per la qual 
és conegut en Viladoms aquí a 
Sant Julià és la de taxista. Va 
comprar el seu primer cotxe 
al marquès de Cànoves però 
no li van autoritzar com a ser-
vei públic perquè “era massa 
petit i només tenia dues por-
tes”. Llavors va comprar un 
Fiat més gran i quan hi va ha-
ver una baixa de llicència –la 
d'en Nisbord- va començar la 
seva etapa amb el taxi. Quan 
en Gelis es va donar de baixa 
de l’altra llicència que hi havia 
a Sant Julià també la va com-
prar, però sense deixar mai el 

taller mecànic ni les bicicletes.
També va ser un dels res-

ponsables, als anys 70, de 
la festa i benedicció de cot-
xes per Sant Cristòfol, amb 
l’organització de gimcanes i 
quo-vadis automobilístics. Es 
feren banderins i pins com-
memoratius i, s’encarregà a 
l’escultor Jordi Pallàs la talla 
d’una imatge del sant per po-
sar en un dels altars de l’es-
glésia del poble, on encara 
es conserva actualment. El 
dia de la benedicció una llar-
ga corrua de cotxes enfilava 
pel carrer Núria precedits pel 
Seat 600 del senyor Hilari, que 
passejava la imatge del sant 
damunt el sostre del cotxe 
engalanat de llums i flors de 
plàstic i al darrere en Josep 
Soler portava els músics de la 
cobla que tocaven asseguts a 
la caixa del camió.

En Viladoms, sempre amb 
les seves ulleres de sol i un 
mocador nuat elegantment al 
coll, es mostra orgullós “d’ha-
ver sembrat la llavor per in-
troduir aquest esport” i li veu 
“un futur prometedor amb la 
introducció del món de la BTT 
i la incorporació, cada vegada 
mes, del ciclisme femení”.

Sortir a pedalar reconeix 
que “és molt perillós perquè 
encara no estem prou cons-
cienciats ni tenim les infraes-
tructures adequades, però es 
va millorant…”. Com deia el 
seu amic i gran ciclista, Mi-
quel Poblet, “encara no tenim 
prou cultura de ciclisme com 
en altres països”.

Amb 70 anys va deixar el 
taxi per la normativa de la lli-
cència i, molt més endavant 
va deixar de participar activa-
ment al món ciclista perquè la 
Federació es preguntava “què 
carai fot aquest vell de 90 
anys conduint el cotxe neu-
tre?” ens explica mig en co-
nya i mig seriós en Viladoms, 
“Si fos per mi, encara hi seria”.

X. Pona - Ll. Vilalta
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Txell Vilamala

Un carrer dual: una banda antiga i una de moderna
Tenint en compte tots aquests detalls és lògic que el carrer que 

desemboca a l’ermita porti el nom de Sant Roc, ja que l’edifici, 
situat dalt d’un petit turó, n’és la principal referència visual. Cone-
gut antigament com el carrer de l’Aubreda, en substitució del mot 
Albereda en la parla popular, aquest és un dels vials que ha vis-
cut un canvi més radical en menys de 50 anys. Les cases de la 
dreta venint des de l’Ajuntament daten de mitjan segle XVIII i les 
de l'esquerra van ser construïdes entre els anys 70 i 80 del segle 
XX i estan edificades on abans hi havia el pati de les monges, la 
sorrera de can Fustepuig, horts, camps, pallers i coberts 

Destaca del carrer de Sant Roc que hi havia hagut la consulta 
d'en Joan Riera "el curandero" i, a can Pauleta, una fornícula 
amb la imatge del sant. També l'entranyable botiga de ca la Pi-
paire, on la Carmeta feia i venia camises, i ca n'Altarriba, on a 
més de queviures s’hi podia comprar peix.

Per obrir el carrer de Lluís Companys, que dóna accés a la 
zona de Campsalarga, es va haver d'enderrocar can Riba on anti-
gament hi havia el correu.

A l’inici del carrer hi havia el pati de les monges, una piscina 
petita i els mítics gronxadors de xocolata Torras que era el lloc 
d'esbarjo de les nenes que anaven al col·legi. Actualment a l’altre 
extrem hi podem trobar el camp de futbol, la pista poliesportiva, 
el centre de dia i el casal d’avis, els darrers al solar que ocupava 
l'escola pública abans del trasllat al carrer de Calldetenes.

Nascut a Montpeller (Occità-
nia) entre 1295 i 1350, explica 
la llegenda que Sant Roc fou 
un pelegrí que va recórrer tot 
Itàlia curant els malalts que 
havien contret la pesta negra. 
Europa no ha tornat a viu-
re mai una pandèmia de les 
mateixes característiques: es 
calcula que la pesta va ma-
tar un terç de la població del 
continent, el que equivalia a 
20 milions de persones. La 
contagiaven les puces de les 
rates, però –amb una medi-
cina poc avançada– la cre-
ença popular, la religiositat i 
la superstició de l’època van 
portar la societat a convèn-
cer-se que només la ira de 
Déu podia explicar tantes i 
tantes morts. No és d’estra-
nyar, així doncs, que a mesu-
ra que es va estendre la de-
voció a la figura de Sant Roc, 
protector contra la pesta, 
s’erigissin ermites i capelles 
en honor seu.

La de Sant Julià, al costat 
del mas Albereda, es va co-
mençar a construir el 1783. 
Les últimes obres es van allar-
gar fins al 1853, però la data 
d’inici es pot llegir encara a la 
llinda del portal. Segons cons-
ta a l’Ajuntament, la voluntat 
era precisament invocar Sant 
Roc per deslliurar el poble de 
la pesta. L’ermita pertany al 
municipi des que els propieta-
ris la van cedir a l’Ajuntament 
el 2005, el mateix any que el 
consistori hi va portar a terme 
unes reformes que van servir 
perquè el pintor local Joan 
Riera renovés les pintures del 
seu interior. Com a curiositat 
val a destacar que les figures 
que hi va plasmar estan fetes 
a semblança de veïns i veïnes 
de Sant Julià.

El carrer
de
Sant Roc
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Aproximació a la toponímia de Vilalleons (i III)

La fesomia humana
Atesa la petitesa del nucli 
urbà, amb el carrer Major i els 
espais urbanitzats que envol-
ten l'església de Santa Maria 
de Vilalleons, així com el Ce-
mentiri dels afores, en aquesta 
part ens centrarem en la topo-
nímia del poblament rural de 
l'àrea d'estudi. Actualment, 
l'antic terme de Vilalleons dis-
posa d'un gran nombre de 
masos repartits pel seu terri-
tori i tenim notícia que encara 
en van ser més en el passat. 
Amb la disminució progressi-
va dels rendiments econòmics 
moltes d'aquestes masies van 
anar quedant abandonades i 
han anat desapareixent al llarg 
del temps. No obstant això, 
en alguns casos ha restat el 
topònim per designar indrets 
on s'erigien aquestes cons-
truccions. Aquest és el cas de 
la Riera, ca la Llúcia o pins de 
ca la Llúcia, el mas del Gorg 
Negre, cal Nei i la Vall, ja es-
mentada en articles anteriors. 
A vegades, tot i estar deshabi-
tada, encara la trobem sence-
ra, com és el cas de la Casilla 
de Romegats, sovint conegu-
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da simplement per la Casilla. 
Sembla que, si bé podria ha-
ver servit d'allotjament tempo-
ral, aquesta casa fou erigida 
per desar les eines i utillatges 
dels peons que treballaven en 
la carretera que porta a Sant 
Hilari Sacalm.

En altres casos, cen-
trant-nos ja en les masies 
existents, l'origen del topònim 
és un reflex d'algun element 
natural de l'emplaçament on 
es construí l'edificació. En 
aquest cas trobem referèn-
cies a la vegetació com, per 
exemple, la Boixeda, l'Omeda, 
coneguda en els seus inicis 
també com Can Vigila per es-
tar situada en un punt límit del 
terme, el Bruguer, la Mata o la 
Sauleda, dins el terme actual 
de Calldetenes. En el cas de 
la Sauleda, el terme podria fer 
referència tant a uns suposats 
salzes com tractar-se d'una 
transformació del terme «so-
leda», què és com s'anomena 
en la pronúncia pagesívola. 
En aquest cas indicaria més 
un lloc assolellat que no pas 
l'existència de l'arbre cadu-
cifoli. Altres noms que desta-
quen per algun tret geogràfic 

són la casa coneguda com el 
Pujol, a prop del nucli urbà, la 
Riereta i la del Pedrús. L'origen 
d'aquest darrer el podem en-
trellucar a mesura que ens hi 
acostem. La roca nua hi aflo-
ra amb força encatifant tota la 
zona. El terreny pedregós és 
ple de desnivells i la casa està 
construïda sobre grans blocs 
de margues que ixen per tot 
arreu. Tot i que podria trac-
tar-se d'un cas d'etimologia 
popular no sembla estranya la 
suposició que «pedrús» tingui 
relació amb els mots pedris-
sa o pedrís. La mateixa opinió 
pot servir per a una altra casa 
anomenada la Pedrija, dins el 
terme actual de Sant Sadurní, 
què va pertànyer als límits par-
roquials de l'església de Santa 
Maria de Vilalleons. La masia 
de la Riereta, en canvi, deu el 
seu nom a un petit curs fluvial 
que baixa de la Carena en di-
recció oest i rega llurs camps a 
través d'una sèquia.

D'altra banda tenim masies 
el topònim de les quals prové 
del nom del primer propietari; 
es tracten, per tant, d'antro-
pònims. Aquest és el cas de la 
Costa, el Mas Joan, el Llopard, 
la qual durant un temps tam-
bé fou coneguda per la Mu-
gia, l'Eimeric o el Lió (ambdós 
darrers dins el terme actual de 
Calldetenes). En el cas del Lió 
existeix una versió on es vin-
cula el nom amb la ciutat fran-
cesa de Lyon (COROMINES, 
1996). No obstant això, en 
documents recuperats gaire-
bé per casualitat de la matei-
xa casa, hi ha citacions d'un 
Comte de Llió com a antic 
propietari. Un altre antropònim 
és la Casa Nova del Riber. El 
seu nom prové de la seva vin-
culació familiar amb el Riber, 
en el terme de Sant Sadurní, 
passat el pont de Malafogas-
sa, fora de l'àrea d'estudi. No 

La Vall. Habitada fins a mitjan segle XX. Avui només en resten els fonaments coberts per bar-
disses i el testimoni de dues alzines -una morta i l'altra malalta, que presideixen l'antiga era. 
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geés gens estrany trobar dupli-
cacions toponímiques rela-
tivament properes referents 
al poblament. A mesura que 
venien temps de bonança i 
les necessitats de les explo-
tacions feien augmentar les 
demandes d'espai, o quan 
una branca de la família s'in-
dependitzava, es construïen 
noves edificacions. D'aquesta 
manera tenim coneixement de 
noms com Sabaters d'Amunt 
i Sabaters d'Avall (dins el ter-
me de Viladrau) o la Carrera 
d'Amunt i la Carrera d'Avall. 
Actualment només la Carrera 
d'Avall existeix i, per tant, és 
coneguda simplement per la 
Carrera. L'origen del seu nom 
podria fer pensar en la proxi-
mitat a una via pública o «car-
rer ral» però és més probable 
que tingués un sentit equiva-
lent a ruta o trajecte. Aquesta 
masia dona nom a una pedre-
ra situada en les seves proxi-
mitats: la pedrera de la Carre-
ra. Un altre exemple el trobem 
en el Gili i la Caseta del Gili, 
separats a banda i banda de 
la carretera. Tot i que l'origen 
del nom es desconeix s'ha 
observat la forma can Virgi-
li en un mapa de l'any 1952 
editat per la Dirección Gene-
ral del Instituto Geográfico y 
Cadastral, referint-se al Gili, i 
un de 1995 publicat per l'Ins-
titut Cartogràfic de Catalunya, 
assenyalant la Caseta del Gili. 
Ens trobaríem, per tant, da-
vant de més antropònims. Pel 
que fa a la coneguda masia 
de Casadevall, al costat de la 
Boixeda, no tenim referències 
de l'existència de cap casa 
d'amunt ni tampoc cap relació 
amb la Vall, però sí ens consta 
que el cognom del seu cons-
tructor era Casadevall.

En el cas de can Basses, 
can Pic i Roca Farigola, el pri-
mer a pocs metres de Vilalle-
ons i els altres en el vessant 
occidental de la serra de cal 
Nei, desconeixem si es trac-

ten de cognoms o bé del re-
flex geogràfic del territori en 
l'establiment de les masies. La 
mateixa incertesa trobem da-
vant can Goules, can Saurell 
(coneguda també antigament 
per la Codina) i can Rumia. 
can Goules, per la seva ban-
da, fou coneguda altrament 
en el passat: a causa d'inde-
cisions entre la propietat i el 
constructor en una de les se-
ves ampliacions se l'anome-
nà un temps Pensatibé, fins 
el punt que així consta en la 
cartografia de començaments 
de segle XX. No obstant això, 
el terme goules podria ser 
una transformació a causa de 
la pronúncia pagesívola del 
mot guaula (com passa sovint 
amb paraules com guarda i 
quart que es transformen en 
gorda i cort respectivament). 
En aquest supòsit el topònim 
tindria un origen germànic i 
provindria de walda (CORO-
MINES, 1995), el significat del 
qual desconeixem.

Existeixen tres masies els 
noms de les quals indiquen 
una posició jeràrquica supe-
rior, toponímicament parlant. 
Són la Sala, l'origen de la qual 
ja l'hem tractat en una altra 
part, Sala-d'heures i el Casal. 
En el cas de Sala-d'heures 
es tracta d'una gran casa se-

nyorial amb llarga història que 
fou residència d'alts caps de 
l'exèrcit republicà durant la 
Guerra Civil. Va ser en aquella 
època que l'antiga torre me-
dieval que encara conservava 
quedà malmesa per la cons-
trucció de gran nombre de 
refugis subterranis. El seu to-
pònim ja indicaria, ultra la pre-
sència de la liana de la família 
de les araliàcies, una ferma 
construcció emmurallada o, el 
que és el mateix, un «domus». 
Pel que fa al Casal, situada a 
l'encreuament de l'Eix Trans-
versal amb la carretera de Vi-
lalleons, podem afirmar que 
es tracta d'un terme comú 
arreu del territori català i que 
designa una construcció se-
nyorial de certa importància. 
Curiosament ens consta que, 
antigament, el casal també 
fou conegut per Villa d'Heures 
sense que existeixi aparent-
ment cap connexió amb Sa-
la-d'heures.

Un altre topònim interes-
sant és el Bosc del Quer. 
Malgrat que sembla referir-se 
a una àrea forestal es tracta 
d'una masia residencial en 
la que es guardava el bestiar 
antigament. El seu origen està 
vinculat a l'extracció de pilars 
de pedra (quer) per a la cons-
trucció. En el nom amb què 

La Riera. Aquesta masia va ser habitada fins a la segona meitat del segle XX. A finals de segle 
mantenia molt malmesa la seva estructura fins que es va enderrocar.



52

re
po

rt
at

ge es designen els seus voltant, 
el bosc del Bosc del Quer, no 
podem parlar d'una repetició 
tautològica ja que no s'ha ar-
ribat a perdre el significat. No 
tan clar és l'origen del nom del 
mas conegut com el Mesquí, 
situat a prop del Bosc dels 
Quer. Si prenem el nom tal 
com ens ha arribat podem in-
terpretar que es tractava d'una 
construcció mesquina, és a dir, 
petita, sense cap gràcia i d'es-
cassa riquesa. De totes mane-
res aquesta suposició pot ser 
errònia i estaríem davant d'un 
altra cas d'etimologia popular. 
Per últim, tenim una casa de 
petites dimensions pertanyent 
a la Boixeda, a mig quilòmetre 
de Vilalleons en direcció sud. 
Es tracta del Mas de la Boixe-
da o, simplement, el Mas. En 
cartografia de mitjans del se-
gle XX s'assenyala a la zona 
l'existència del turó del Mas 
de Vilalleons, però no sabem 
del cert quina vinculació tin-
dria amb aquesta construcció.

Una de les edificacions que 
més transcendència ha donat 
a la història de Vilalleons és 
el Santuari de Puig-l'agu-
lla. Adossada a la capella es 
construí, a començaments del 
segle XVIII, una masia els ha-
bitants de la qual, a més de les 
feines habituals, s'encarrega-
ven de tenir cura de l'ermita i 
dels peregrins que s'hi atansa-
ven. Aquesta masia no rep cap 
nom concret i hom s'hi refereix 
com Puig-l'agulla. Segons ens 
explica el professor Romeu 
i Bisbe, la llegenda de la tro-
balla de la imatge de la Mare 
de Déu de Puig-l'agulla caldria 
emmarcar-la dins el context 
de les ràtzies musulmanes a 
finals del segle VIII, malgrat 
que el primer document escrit 
que ens ha arribat és del se-
gle XVI. Segons la tradició «era 
l'any 793 quan un ermità de 
Montagut veié de nit una llum 
a la muntanya. Després de re-
petir-se la visió diverses vega-

des, va tenir una aparició que li 
indicà una cova on trobaria un 
gran tresor. En arribar a la cova 
va trobar-hi cinc lleons submi-
sos que començaren a furgar 
la terra fins trobar una paret de 
pedra. L'ermità se n'anà sen-
se veure-hi res més. Però, al 
cap de poc, una nit va tenir un 
somni, en el qual se li deia que 
tornés a mirar la cova. Alesho-
res, els lleons aterraren la paret 
i l'ermità trobà la imatge de la 
Mare de Déu» (romeu, 1992). 
Després de diversos miracles 
les autoritats eclesiàstiques 
decidiren no portar-la a la ca-
pital sinó construir un temple 
allà on va ser trobada. Segu-
rament, qui conta la llegenda 
aprofità el nom de la vila per 
afegir la figura dels lleons i 
donar un caire misteriós a la 
narració. L'origen del nom de 
Vilalleons degué oblidar-se 
mentre s'alimentava la imagi-
nació popular amb la llegen-
da. D'aquesta manera arribà 
un moment en que s'interpretà 
l'origen del topònim seguint 
aquest relat. De totes mane-
res està confirmada l'existèn-
cia del nom de Puig-l'agulla 
posterior al de Vilalleons.

Pel que fa a les construcci-
ons residencials més moder-

nes, n'hi ha un gran nombre 
els noms de les quals acos-
tumen a ser fruit de decisions 
més o menys dirigides per 
llurs propietaris però també 
aporten informació geogràfi-
ca. Aquest és el cas, i només 
en citarem un, de la urbanitza-
ció de Vorabosc, al costat del 
Casal. En una reunió veïnal de 
fa uns quaranta anys es de-
cidí per votació aquest nom 
simplement perquè es troba 
situada en un sector boscós 
en el vessant occidental de la 
Carena. Més usuals són noms 
capritxosos totalment des-
vinculats de la geografia i del 
territori, que no aporten infor-
mació i que, per tant, queden 
sense interès en aquest arti-
cle. Juntament amb aquests 
inclouríem els noms comerci-
als d'establiments i altres d'ús 
reduït i/o efímers.

Finalment, un altre element 
important lligat al poblament, 
del qual cal fer una breu ex-
plicació, és la presència del 
terme camp per designar les 
terres, normalment conreades, 
de les diverses masies del ter-
ritori. Sovint llur determinatiu, 
com passava amb el terme 
bosc, correspon a la propietat 
a què pertanyen o van pertà-

El Llopard a principis del segle XX
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nyer en el passat. Així tenim 
el camp de Can Basses, els 
camps de la Sala, els camp de 
la Costa, els camps de la Riera 
(per designar la zona on havia 
estat), els camps del Casal, 
els camps del pla de la Mata 
o els camps del Pedrús. Al-
tres vegades, però, s'allunyen 
d'aquest significat i prenen 
un tret característic d'allà on 
es troben, com per exemple, 
el camp de la Bassa, el camp 
de la Pedrera, el camp dels 
Solells, el camp de la Pineda 
i, sense el terme antecedent, 
la Cometa o la Rovira. Aquest 
últim, que era al costat del 
Casal, rebia aquest nom per 
un roure de grans dimensions 
que va desaparèixer afectat 
pel traçat de l'Eix Transversal. 
Altres camps d'origen més in-
cert són el camp del Budell i 
el camp del Xepet, dins el ter-
me de Calldetenes i a prop del 
Lió. Si del primer en desconei-
xem la seva procedència, del 
segon podem especular que 
ens trobem davant un sobre-
nom, segurament d'un pagès 
i/o propietari. Per acabar, cal 
esmentar el camp de la Sala, 
situat just davant de l'Ome-
da. Aquest indret, també fou 
conegut antigament com la 

Plaça Reial (Pladevall, 1994), 
ja que designava el lloc on ce-
lebraven les reunions els ajun-
taments de Santa Eugènia de 
Berga, Calldetenes i Vilalleons 
per resoldre temes i qüestions 
que els afectaven.

Consideracions finals
Al llarg de les tres parts 

que consta aquest article 
hem recopilat una quarante-
na de noms de lloc referents 
a algun aspecte geogràfic de 
l'antic municipi de Vilalleons, 
en una superfície d'uns 10 
km2. Podem veure com a la 
banda oriental dominen els 
topònims de carena, puig, 
cinglera i coll que indiquen 
més energia de relleu, men-
tre que a la banda occidental, 
la més conreada, trobem la 
majoria d'assentaments hu-
mans, camps i planes. També 
hem esmentat una vintena de 
noms d'elements vinculats 
amb l'aigua, com torrents i 
fonts, i hem identificat més de 
vint referents a zones d'àrea 
com boscos o puntuals, com 
creus. També hem assenyalat 
vuitanta-sis noms de lloc re-
ferents al poblament, sobre-
tot camps de conreu, cases 

pairals o masies, les qual han 
estat la forma de poblament 
habitual a la contrada al llarg 
dels segles. El nucli de Vilalle-
ons mai no ha arribat a una xi-
fra gaire elevada quant a nom-
bre d'habitants. Hem vist que 
els noms de les cases sovint 
van vinculades a un antropò-
nim, és a dir: el nom, malnom 
o sobrenom d'una persona, o 
bé al reflex d'algun element 
de l'espai circumdant, ja sigui 
sobre la vegetació, el sòl o al-
tres interpretacions singulars.

Un dels aspectes més inte-
ressants que podem extreure 
de la toponímia és el reflex 
de la vida humana al territori 
i les seves relacions. Al llarg 
d'aquest article hem fet re-
ferència també a activitats 
socioeconòmiques com la 
transhumància, en el cas del 
Emprius; les caceres, com en 
el Cau de Guilles, la producció 
vinícola, com a la Vinyota; els 
treballs de pedra, al Bosc del 
Quer; o els costums lligats a 
les fonts d'aigua. També hem 
tractat episodis històrics a 
través de noms com el pla de 
l'Aviació, Puig-l'agulla o la ca-
rena de les Bruixes o el mateix 
origen del nom de Vilalleons.

Tots aquests noms de lloc 
són testimonis de la memòria 
del país i, per tant, són sub-
jectes a  protecció com to-
tes les manifestacions cultu-
rals que conformen la nostra 
identitat. A través d'aquest 
article hem fet una lleugera 
pinzellada d'aquesta memò-
ria a Vilalleons i els seus vol-
tants, un territori ple d'història 
al qual ens hem atansat des 
d'una perspectiva geogràfica, 
una mirada transversal a tra-
vés de la seva gent, els seus 
costums i la seva relació amb 
l'entorn.

Natxo Mercader, 2001
Publicat a Treball de la Societat 

Catalana de Geografia, 51
Barcelona

El Pedrús a principis del segle XX
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sjv.pij@vilatorta.cat / 93 812 25 06
Obert de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.

PUNT JOVE TORTÍ - ca l’Anglada

Serveis que ofereix el Punt Jove
-  Informació i acompanyament en temes d’orientació 

acadèmica, ocupació, oci i cultura, salut, beques, etc.
- Dinamització de projectes comarcals: Raid dels Ausetans, 

Bus Nit, Càpsula, Intaboo, etc.
- Organització d’activitats i sortides d’interès juvenil: parc 

aquàtic, Port Aventura, voluntariat, etc.
- Suport en l’organització d’iniciatives juvenils
- Camp Tortí i Aula d'Estudi, entre d'altres. 

Per a més informació: 679 26 52 78

Les borses de treball 
del Punt Jove
Des del Punt Jove oferim ori-
entació en la recerca activa de 
feina: com fer o perfilar el cur-
rículum, on i de quina mane-
ra buscar feina, com preparar 
una entrevista, etc.

A més, des de fa temps, 
comptem amb tres borses de 
treball per tal d’ajustar-nos al 
mercat de treball, i als interes-
sos i necessitats de les perso-
nes joves i famílies del munici-
pi. Aquestes borses són:

BORSA DE LLEURE
Borsa d’ús exclusiu per l’Ajun-
tament de Sant Julià de Vila-
torta. És oberta a qualsevol 
persona que estigui interessa-
da a treballar com a monitora 
o directora de lleure. Aquesta 
borsa s’utilitza per a la con-
tractació dels monitors que 
facin falta en les activitats de 
lleure que organitza l’Ajunta-
ment durant l’any, Casal d’es-
tiu infantil i Camp Tortí juvenil.

BORSA DE CANGUR I DE 
REFORÇ
En aquestes dues borses, 
l’Ajuntament juga el paper 
d'intermediari entre els i les jo-
ves que s’ofereixen per aquest 
servei, de forma que es reco-
lliran les dades necessàries 
de les persones que vulguin 
estar a la borsa i aquestes 
seran facilitades a les famí-
lies que busquin un servei de 
cangur o de reforç escolar. 
Aquestes dues borses, a més 
a més, poden ser una oportu-
nitat per a molts joves que es 
volen introduir al món laboral, 
aconseguint la primera feina i 
començant a fer currículum.
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La final local del Raid dels Ausetans
El diumenge 7 d’abril la zona esportiva del municipi 
va acollir la final local del Raid dels Ausetans a Sant 
Julià. En aquesta edició, hi van participar equips 
dels diferents municipis d’Osona centre on van 
realitzar diferents proves de caire social, esportiu, 
cultural, d’enginy, entre altres, i on es va destacar 
el treball en equip i de cooperació entre diferents 
grups de joves d’entre 13 i 17 anys.

La final comarcal, on competiran els equips fi-
nalistes de la final local, es durà a terme durant el 
cap de setmana del 27 i 28 i hi participaran equips 
de diferents municipis d’Osona. D’aquesta final, en 
sortiran guanyadores tres equips.

Camp Tortí
Per 4t any consecutiu, des de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta i el Punt Jove Tor-
tí, s’organitza aquest projecte adreçat a no-
ies i nois del poble d’entre 13 i 18 anys.

El Camp Tortí combina la basant d’edu-
cació i de servei dedicada al treball de bri-
gada i sociocomunitari, amb activitats lúdi-
ques i de descoberta de l’entorn. El Camp 
Tortí es realitzarà durant la primera quinze-
na de juliol de 9 a 3 de la tarda. El projecte 
inclou dinars, acampada i activitats de cai-
re social i lúdic.

Les inscripcions s'obriran properament.
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La iniciativa està impulsada pel Consell Comar-
cal d'Osona i l'Ajuntament de Vic i es presenta 
com un espai confidencial d’informació, reflexió 
i assessorament per al jovent i a les seves fa-
mílies, que pretén acompanyar en els dubtes i 
trobar respostes conjuntes en diverses temàti-
ques com poden ser les drogues, les relacions 
sexoafectives, la identitat de gènere i la orienta-
ció sexual, entre d’altres.
El projecte parteix de dues línies de treball amb 
la finalitat de tenir impacte sobre joves, alumnat, 
famílies i professionals:
- Propostes educatives (formacions). Per 

aprofundir i treballar no només amb joves, 
sinó amb professorat, professionals vinculats 
a la joventut i pares i mares (o representants 
legals) com a agents fonamentals en l’etapa 
vital de l’adolescència.

-  Atenció directa els dimecres a la tarda a l’Ofi-
cina Jove dOsona i virtualment a través del 
whatsApp. Per resoldre els dubtes i inquie-
tuds del jovent de la comarca, de les seves 
famílies i dels les professionals que els acom-
panyen. 

Per a més informació i resoldre dubtes de forma 
confidencial i anònima: contacteu al 625 245 332
Webapp: Intaboo.mobi

Càpsula 2019
El mes de març passat es va re-
alitzar la 5a edició del projecte 
comarcal Càpsula,  projecte im-
pulsat pels tècnics i tècniques 
de joventut de la comarca.

Càpsula són unes jornades 
d’orientació acadèmica i pro-
fessional de tres dies de dura-
da que s’estructuren en unes 
sessions de matí destinades a 
alumnes de 4t d’ESO de tots els 
centres de secundària d’Osona 
i que es realitzà a l’edifici El Su-
cre i el Recinte Firal de Vic. La 
peculiaritat del projecte és que 
cada jove tria les xerrades i ta-
llers que vol assistir segons les 
seves necessitats i interessos. 
En aquesta edició, i com en els 
darrers anys, hi participen estu-
diants del Col·legi El Roser i els 
estudiants vilatortins del SI Les 
Margues. El principal objectiu 

d’aquest projecte és donar a 
conèixer als joves que acaben 
l’etapa d’educació secunda-
ria obligatòria les diferents 
opcions de formació reglada 
postobligatòria de la comar-
ca d’Osona. Càpsula matí és 
l’espai destinat als joves per 
mostrar l’oferta de formació 
professional de la comarca, 
explicar els diferents tipus 

de batxillerat i apostar per un 
contingut d’acompanyament al 
canvi i en el moment de presa 
de decisions. Enguany hauran 
passat per les jornades més de 
1200 joves de 4t d’ESO de la 
comarca.

Des del Punt Jove, seguint 
amb la línia de treball habitual, 
oferim orientació acadèmica 
durant tot l’any.

Novetat: Projecte Intaboo
Espai confidencial d’informació i assessorament pel jovent i les seves famílies 

pu
nt

 jo
ve



58

Parlem amb les entitats

Què el va motivar a entrar a 
les Caramelles del Roser?

Arran de la mort d'en Joa-
quim Menció, va ser l'Àngel 
Vilalta i també en Santi Riera qui 
van empènyer més perquè ho 
provés. Aleshores per a mi va 
representar dues coses: prime-
ra fer poble i després una dis-

tracció que alhora alleugerís  els 
molts maldecaps que em com-
portava la feina. Era l'any 2012.

Quan i com va ser escollit 
president?

Va ser a l'assemblea de l'any 
2015. De fet jo no vaig sortir 
per votació sinó que vaig que-

dar en segon lloc però la per-
sona que havia sortit escollida 
per votació hi va renunciar. En 
Santi Riera va ser qui em va 
acabar de convèncer i en de-
finitiva qui més m'ha ensenyat 
del món caramellaire. Vaig 
aprendre molt el primer any de 
ser president gràcies a la seva 
desinteressada dedicació, per 
mi és la persona —i m'ho va 
demostrar amb el temps— que 
va fer una gran tasca de posar 
ordre i endreça a l'entitat. Jo 
només m'he dedicat a seguir el 
que em va ensenyar, però amb 
criteri propi a l'hora d'actuar, i 
sempre amb l'acord i consens 
dels altres membres de la jun-
ta.

Quanta gent integren les Ca-
ramelles del Roser?

2 directors musicals, 33 can-
taires, repartits entre tenors, 
barítons i baixos, 16  músics, 6 
cistellaires i 1 portaestandard. 
En total 58 persones, sense 
oblidar l'Anton Carrera que és 
l'autor de les lletres de les pe-
ces actuals, en Xevi Pona que 
hi col·labora amb la imatge i el 
disseny i en Joan González i en 
Toni Bosch com a fotògrafs ha-
bituals.

Actualment qui us dirigeix?
En Manel Marsó  des de l'any 

1984 i en Jofre Bardolet des 
de l'any passat, tots dos amb 
molts coneixements musicals 
i plenament integrats al grup. 
Fan una tasca molt meritòria.

Com plantegeu les tempora-
des?

Els assaigs comencen nor-
malment a la segona o tercera 
setmana de novembre i acaben 
en funció de quan s'escau la 
Pasqua i la setmana posterior 
que es fa l'Aplec  Caramellaire. 
Tenint en compte que el mes de 
desembre parem, en el decurs 
de la temporada arribem a fer de 
mitjana d'uns 17 assajos els di-
vendres a 2/4 de 10 del vespre.

Intentem incorporar una 

A més dels Goigs del  Roser l'entitat té un patrimoni musical de 
48 peces, totes ex professo. La més antiga "Ha arribat la Pasqua" 
de Ramon Victori, amb lletra d'Antoni Bori Fontestà i la més nova 
"Certeses" -que estrenen aquest any- amb lletra de l'Anton Carrera 
i música de Jofre Bardolet. 44 capes i 45 barrets de copa pels 
cantaires, 16 capes i 24 barrets pels músics, 49 bordons, llaços 
de vellut i diversos instruments musicals acaben de completar el 
patrimoni material de les Caramelles del Roser.
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Josep Fiter Vila
President de les Caramelles del Roser
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peça nova cada any -normal-
ment amb text d'Anton Car-
rera- i readaptem i recuperem 
peces del repertori històric. 
Enguany estrenem la peça 
“Certeses” amb música i har-
monització de Jofre Bardolet 
i lletra d'Anton Carrera. Una 
peça amb molta força...

A més de sortir a cantar el diu-
menge de Pasqua i participar 
en l’Aplec Caramellaire, quines 
altres activitats realitzeu?

Habitualment participem en 
diversos actes: cantant en la 
Diada de l'11 de setembre al 
Castell, el Divendres Sant en 
la processó del Mont-i-calvari, 
també cantem el "Iesus Sal-
vator" de Ramon Victori, a la 
Missa del Gall i per la diada de 
Sant Julià. Aquest any, a més, 
l'11 de maig tenim previst as-
sistir a l'aplec que organitzen 
els Caramellaires de Flix que 
han vingut en diverses ocasi-
ons aquí a Sant Julià, partici-
pant en el Concurs de carame-
lles i en l'Aplec Caramellaire, i 
creiem que és convenient re-
tornar la visita. El 13 d'octubre 
anirem l'Auditori de Barcelona 
per participar en la 8a Mostra 
dels Cors de Clavé en la qual 
es retrà un merescut homenat-
ge a Santi Riera.

En el grup de músics ja n’hi 
ha alguna, però us heu plan-

tejat integrar dones com a 
cantaires?

Alguna no, enguany hi hau-
ran 6 o 7 noies tocant. Aquest 
és tema molt delicat. Quan jo 
encara no formava part de les 
Caramelles ja es va discutir la 
possibilitat d'incorporar dones 
al grup de cantaires i  que per 
votació assembleària oberta el 
resultat va ser negatiu. Encara 
que no s'ha tornat a plantejar 
el tema crec que actualment el 
resultat seria el mateix.

Creu que entre la gent del 
grup s’és prou conscient 
que sou les caramelles més 
antigues i genuïnes de Ca-
talunya, reconegudes amb 
la Creu de Sant Jordi i com 
element festiu patrimonial 
d’interès nacional?

Les Caramelles s'han d'esti-
mar i valorar pel que represen-
ten pel nostre poble; crec que 
tots el components -els direc-
tors els cantaires, els músics, 
els abanderats, els cistellaires 
i els col·laboradors, són molt 
conscients del que represen-
ten aquests reconeixements i 
ho reflecteixen en la tasca que 
desenvolupen amb l'interès i 
rellevància que es mereixen les 
caramelles.

Creu que les Caramelles del 
Roser han de millorar en al-
gun aspecte?

Hi han moltes coses a mi-
llorar sobretot en la incorpora-
ció de noves generacions de 
jovent que s'incorporin com a 
cantaires. Un altre factor im-
portant, passaria per la rein-
tegració de gent que ja havien 
estat caramellaires. Tenim una 
mitjana d'edat alta i el grup 
va minvant per motius diver-
sos: disponibilitat a l'hora dels 
assajos, cansament, rutines, 
afers personals i/o interns, 
defuncions que s'han produït 
en els darrers anys... Tot i que 
cada any hi sol haver alguna 
incorporació, les baixes van 
superant les altes. L'aspecte 
positiu el tenim en els músics 
on es produeix un increment 
progressiu gràcies a la saba 
nova que surt de l'Aula de Mú-
sica de Sant Julià. Enguany 
comptem amb 16 o 17 músics, 
d'aquest 3 o 4 són de nova in-
corporació.

Com veu el món caramellai-
re? Les del Roser viuen un 
bon moment?

De caramelles n'hi ha a tot 
Catalunya, però la societat ac-
tual ha canviat molt en pocs 
anys. S'han perdut una serie 
de valors que condicionen to-
talment la cultura, la gent té 
altres preferències i un munt 
d'ofertes d'oci i de lleure que 
primen sobre d'altres. En el 
món de les sardanes i en els 
geganters es repeteix el ma-
teix. No és un mal moment 
per a les Caramelles del Roser, 
malgrat que podria millorar si 
no fos pel feble relleu genera-
cional que he comentat.

Trobeu a faltar en Santi Rie-
ra?

Molt. En Santi era un referent 
per a tot el grup, com a director 
musical, pel seus amplis co-
neixements i també dintre del 
món Caramellaire, com a per-
sona un excel·lent company i 
vilatortí implicat en tot.

Ll. Vilalta
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Terra de Tupinots
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La nit de la vigília de Nadal de 
l’any 1223, després de tornar 
de Terra Santa, Sant Francesc 
d’Assís, fortament impressio-
nat pel misteri de la humanitza-
ció de Déu, volgué donar vida 
i expressió al fet històric de la 
Nativitat de Crist. Feu preparar 
en una balma de la població 
italiana de Greccio el que seria 
el primer pessebre vivent, una 
menjadora amb palla i alfals 
per jaç, un Sant Josep bar-
but, una jove mare de Déu que 
bressolava amorosament un 
petit infant i, fins i tot, un bou 
i una mula de veritat. Volia fer 
reviure el misteri del naixement 
i promoure la devoció popular 
amb una interpretació plàstica 
que més endavant donaria ori-
gen als pessebres casolans.

Aquest Nadal passat, Terra 
de Tupinots amb la col·labo-
ració de la família Giramé, và-
rem presentar a ca l’Anglada el 
nostre segon pessebre monu-
mental. Més de 10 metres qua-
drats de molsa, terra, pedres, 
roques, branques florides i 
troncs secs, per donar vida a la 
plaça d’un animat mercat amb 
paradetes de tenderol ben pro-
veïdes d’hortalisses, formatges 
i aviram, oficis artesans, una 
masoveria amb el seu molí vi-
gilants dalt d’un turó, una casa 
de pagès amb feixes ben con-
reades, replenes de verdures 
ufanoses i asprats arrenglerats, 
un desert de sorra fina per on 
Ses Majestats d’Orient s’acos-
taven al portal de Betlem, amb 
el trot lent i bellugadís dels ca-
mells, després d’una visita al 
palau del rei Herodes, i un riu 
d’aigües remoroses que feien 
giravoltar una sínia vora els 
tancats i cledes que guardaven 
els ramats d’uns pastors que 
miraven, esporuguits vora del 
foc, com un àngel els anunci-
ava l’arribada de l’infant Jesús.

L’any 325, un grup d’astrò-

noms varen calcular per en-
càrrec de l’església catòlica 
les dates teòriques de la lluna 
plena. D’aquí en va sortir l’ano-
menada Lluna Plena Pasqual, 
corresponent a la primera lluna 
plena que té lloc després del 
dia 20 de març, dia de l’equi-
nocci de primavera. La Pasqua 
Florida s’escau, des de lla-
vors, en el diumenge següent 
a aquesta Lluna Plena Pasqual. 
El mateix nom ho diu, l’esclat 
floral de la primavera després 
del fred d’un rigorós hivern, 
la resurrecció de Crist (aquell 
nen nascut en un petit estable 
el dia de Nadal) després dels 
dies tristos i de pregària de la 
Quaresma, de Passió i mort i la 
posterior celebració amb càn-
tics de joia pels grups de ca-
ramelles.

El diumenge següent a Pas-
qua té lloc aquí a casa nostra 
l’Aplec Caramellaire per rebre 
les colles que conserven enca-
ra ben viu aquest esperit cara-
mellaire amb cançons alegres i 
primaverals. Terra de Tupinots 
som, des de fa uns quants 
anys, els encarregats de guar-
nir la plaça Major per acom-
panyar aquests cants festius 
endiumenjats amb flors i cintes 
de coloraines.

El dijous següent a la Pen-
tacosta, cinquanta dies des-
prés de Pasqua, un altre fet 
religiós commemora el sagra-
ment de l’eucaristia amb la 
veneració del Cos de Crist i la 
desfilada triomfal del Santís-
sim Sagrament en una solem-
ne processó, on les classes 
populars hi anaren introduint 
elements més festius com els 
entremesos, les bullícies, les 
catifes de flors i l’ou com balla.

Terra de Tupinots vàrem re-
cuperar fa dos anys la tradició 
de l’ou com balla amb la ins-
tal·lació d’un sortidor a la pla-
ça Major engalanat de flors, on 
un ou, que es manté en equi-
libri ballant damunt del rajolí 
l’aigua, vindria a representar 
l’eucaristia en el moment de 
l’elevació.

Totes aquestes celebracions 
d’origen religiós han esdevin-
gut populars i hem acabat per 
fer-les nostres. Són costums i 
tradicions que formen part del 
nostre patrimoni festiu i cul-
tural, dels nostres records i, 
que hem de conservar perquè 
no es perdin en l’oblit. Des de 
Terra de Tupinots ens agrada 
col•laborar i farem el possible, 
amb la vostra participació, per-
què no desapareguin.
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Agrupació Sardanista

Inici de temporada al pavelló
Les audicions de sardanes dels diumen-
ges a la tarda al pavelló municipal conti-
nuen aplegant un gran nombre de balla-
dors. El 24 de febrer passat, en la primera 
audició d’aquest any, i que va comptar 
amb l’actuació de la Cobla Sabadell i un 
repertori triat especialment per l’ocasió, 
hi van assistir més de 150 persones que 
ompliren tota la pista d’anelles sardanis-
tes. Les altres audicions d’hivern s’han fet 
els dies 3 i 10 de març amb les cobles 
Ciutat de Girona i Lluïsos de Taradell.

Publicat el Calendari
Sardanista de la
Comarca d'Osona 2019 
Una quinzena d’agrupacions sardanistes 
de la comarca d’Osona ens coordinem 
per posar en comú les nostres programa-
cions i les publiquem en un calendari glo-
bal on figuren tots els actes sardanistes 
de cada poble. Els socis de l’Agrupació 
Sardanista de Sant Julià el reben gratuï-
tament cada any a casa seva juntament 
amb l’estat de comptes de l’entitat.

L'Aplec Comarcal d'Osona
Els propers dies 6 i 7 de juliol Gurb aco-
llirà el 13è Aplec Comarcal d’Osona amb 
la intervenció de les cobles Ciutat de Gi-
rona, Jovenívola de Sabadell i Principal 
del Llobregat. Com ja és habitual, aquest 
dia no hi haurà sardanes enlloc més de 
la comarca. En aquest Aplec l’Agrupació 
Sardanista de Sant Julià de Vilatorta reco-
llirà l’estendard que ens acreditarà com a 
seu de l’Aplec Comarcal que es celebrarà 
al nostre poble el 4 i 5 de juliol del proper 
any 2020. 

11,30: Ofici solemne al santuari.
12,00: Audició de sardanes a càrrec
           de la Cobla Baix Llobregat.
- Tot seguit sorteig d’ous, cava i pernils.
17,00: Audició de sardanes a càrrec
           de la Cobla Baix Llobregat.
- Segona tanda de sortejos d’ous, cava i pernils.

Us esperem a Puig-l’agulla per gaudir d’una primaveral 
diada sardanista en un entorn especial.  

El Dilluns
de Pasqua,
tothom a
l'Aplec de  
Puig-l'agulla 
 
El proper 22 d’abril, 
dilluns de Pasqua, ce-
lebrarem el tradicional 
Aplec de Puig-l’agulla 
que enguany arriba a 
la 35a. edició. El pro-
grama previst es el se-
güent:
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Comencem
a preparar
els actes del
50è aniversari
de l'Agrupació
Sardanista

El primer dissabte de 
juliol de 1970 la recent-
ment creada Agrupació 
Sardanista de Sant Julià 
de Vilatorta organitzava 
la seva primera balla-
da de sardanes. D’això 
farà 50 anys el proper 
2020. Són 50 anys inin-
terromputs de sardanes 
al nostre poble. Són 50 
anys de la fundació de 
la nostra entitat i per 
aquest motiu hem cre-
at una comissió entre 
l’Agrupació i l’Ajunta-
ment per preparar un 
programa d’activitats 
i actes commemora-
tius. Us avancem que 
un dels més rellevants 
serà l’organització del 
XIV Aplec comarcal 
d’Osona coincident el 
mateix cap de setmana 
d’aquella primera audi-
ció de sardanes. 

Us demanem que si 
teniu alguna fotogra-
fia relacionada amb 
l’Agrupació o les seves 
activitats  (sardanes, 
aplecs, trobades, con-
certs, cursets, etc.) ens 
la deixeu per fer-ne una 
còpia per a l’exposició 
que estem preparant. 
Moltes gràcies.

En una gala celebrada el 15 de desembre passat al Teatre del Casal 
Montblanquí de Montblanc, la Confederació Sardanista de Catalunya 
va lliurar el premi a la Dedicació Sardanista a Dante Miravet per la 
seva activitat com a dansaire, entrenador i capdanser en diverses 
colles sardanistes i per ser un dels impulsors del renovat Aplec Co-
marcal d’Osona.

L’Agrupació Sardanista de Sant Julià de Vilatorta va organitzar un 
autocar perquè amics i veïns del poble poguessin fer-li companyia en 
aquest acte en el qual s’atorgaren 19 premis més en les categories 
de continuïtat, mitjans audiovisuals, divulgació musical, promoció i 
difusió i les medalles al mèrit musical, al mèrit de la dansa i al mèrit 
sardanista que va ser lliurada a Lluís Puig, Conseller de Cultura a 
l’exili, per la seva activitat d’estudi, difusió, suport i enaltiment de 
la cultura popular catalana, especialment la sardana. Dante Miravet 
va rebre el premi de la mà de la directora de Cultura Popular, Asso-
ciacionisme i Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya, Maria 
Àngels Blasco; l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu; el coordinador 
del projecte Capital de la Sardana, Victor Sallés i el president de la 
Confederació Sardanista de Catalunya, Joaquim Rucabado.

Aquest acte solemne es va iniciar amb la presentació de la Guia 
Sardanista 2019 i va ser amenitzat per la cobla Tres Vents, de Per-
pinyà, tant en formació de cobla tradicional com en cobla de tres 
quartans, amb un repertori molt amè de sardanes, havaneres, i mú-
sica tradicional de diversos països i melodies contemporànies molt 
conegudes.

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en la Junta de Govern del 
dia 15 de gener de 2018 va aprovar una moció per donar suport a 
l’Agrupació Sardanista en la sol·licitud d’atorgament del guardó per 
a Dante Miravet, que amb més de 90 anys continua sent l’ànima i 
motor de l’Agrupació Sardanista en la qual ha col·laborat des de la 
seva fundació, l’any 1970, i de la qual actualment n’és sotspresident.

Dante Miravet
recull el Premi
a la dedicació
sardanista

L'acte es va fer
a Montblanc, Capital
de la Sardana 2018
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Carrer Indústria, 8 - Tel. 93 888 71 29
Mòbils 636 06 09 18 - 608 14 62 09

Sant Julià de Vilatorta
construccionserra@gmail.com

OBRA NOVA
REFORMES

Pressupostos sense compromís

ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

Sant Julià de Vilatorta

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

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51
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Torneig de Bàsquet                   Preparant el 35è Torneig

Durant l’any, els organitzadors 
del Torneig BBVA de Bàsquet 
anem fent trobades per tal 
d’anar perfilant el següent tor-
neig. Es van analitzant tots els 
assumptes i es van buscant 
punts on sigui possible millo-
rar. Per exemple, per la prope-
ra edició s’està treballant en 
un parell de temes concrets: 
els voluntaris i el reciclatge.

Es potenciarà la figura del 

voluntari. Es buscarà més im-
plicació i se li donarà, encara 
més, un important reconeixe-
ment. Que percebi que està 
formant part de l’organització 
i que el Torneig va endavant 
gràcies a la feina de tots. 

Un altre punt on es farà un 
canvi important és el reciclat-
ge. Hi haurà un equip dedicat 
a aquesta tasca. S’haurà d’im-
plementar la recollida amb di-

ferents dipòsits marcats amb 
colors diferents, per poder fer 
una separació correcta de les 
deixalles.

Us esperem del 6 al 8 de 
setembre al 35è Torneig de 
Bàsquet. No us ho perdeu!

Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig 

BBVA de Bàsquet,
de Sant Julià de Vilatorta

Finalment, després de més 
d'un any d'intentar-ho, vam 
aconseguir enviar el tractor 
cap a Jali. El dilluns 4 de fe-
brer es va carregar en un ca-
mió-tràiler que va marxar en 
vaixell cap a Gàmbia el dissab-
te 9 de febrer. A més del trac-
tor, s'hi va carregar un remolc 
(d'uns 4 metres de llargada) i 
una llauradora. S'espera que el 
vaixell hagi arribat a Banjul el 
10 de març (en el moment de 
lliurar aquest escrit encara no 
teníem constància que hagués 
arribat) i que llavors es pugui 
portar el tractor i el remolc cap 
a Jali. Llavors serà necessa-
ri organitzar molt bé la gestió 
i el manteniment per tal que 
compleixi l'objectiu principal 
del projecte: facilitar i millorar 
la vida dels Jalinques i, en par-
ticular, de les dones del poble.

Des d'aquí volem agrair a 
totes les persones que ens 

Abaraka Bake                       Un tractor que va per mar

han ajudat a fer possible el 
projecte: a qui ens va donar 
un cop de mà per aconseguir 
el tractor, a qui ens va ajudar 
a arreglar-lo, a qui ens va aju-
dar a carregar-lo al tràiler, a qui 
ens va fer tràmits per poder-lo 
enviar... A tots i a totes moltes 
gràcies.

Per finalitzar dues informa-
cions més. La primera és que 
el 5 de febrer passat vam re-
alitzar l’assemblea  ordinària 
de socis d’Abaraka Bake i la 

segona és que durant el mes 
de gener i febrer tres estudi-
ants d’educació social de la 
Universitat de Vic – Univer-
sitat Central de Catalunya 
realitzaran les pràctiques del 
seu grau a les escoles de Jali. 
Aquest projecte és possible 
gràcies al conveni que tenim 
amb la UVic–UCC i pretén 
que les estudiants coneguin 
una nova cultura i compar-
teixin coneixements amb  els 
mestres de Jali.
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Club de Patinatge Artístic
Durant aquest últim trimestre, els di-
ferents grups del Club de Patinatge 
de Sant Julià hem realitzat  les activi-
tats següents . 

El grup de les grans s’estan entre-
nant per obtenir el Certificat de Xou. 
El dia 28 d’octubre ens vam estrenar 
obtenint el primer certificat.

Els dies 16 i 17 de novembre pati-
nadores del grup de les mitjanes i les 
grans van participar en el Torneig del 
CP Osona a Olost per tal de practi-
car de cara a l’obtenció de la Inicia-
ció D i el Certificat de Xou.

Aquest any per les obres de millo-
ra del pavelló, vam haver de celebrar 
el Festival de Nadal del Club el dia 
11 de gener. Aquell dia vam estrenar 
la pista nova i vam poder ensenyar 
a tots els pares i familiars les noves 
coreografies.

Les més petitones del club es van 
estrenar en una competició individu-
al organitzada pel Consell Esportiu 
d’Osona el cap de setmana del 10 i 
11 de febrer.

I a partir d’ara què? Ens venen els 
mesos més intensos, pels quals les 
nostres patinadores s’han anat pre-
parant tot l’any.

Durant el mes de març arrenquen 
les proves d’Iniciació D (16 i 17 de 
març) i Certificat de Xou (30 i 31 de 
març). Esperem que totes les pa-
tinadores puguin treure’s els títols 
corresponents, ja que s'han entrenat 
moltes hores.

El 7 d’abril, les petites del club 
participaran en el Festival del Mercat 
del Ram.

I el 14 d’abril, els grups de Xou de 
les mitjanes i les grans estrenaran 
el seu xou en el trofeu del CP Oso-
na. Al cap de 15 dies, arriba el dia 
més esperat. El trofeu de Xous del 
Mercat del Ram organitzat pel Con-
sell Esportiu d’Osona. Dels resultats 
obtinguts aquest dia, dependrà que 
participem en més trofeus a nivell de 
Barcelona i Catalunya.

Finalment el dia 1 de juny, convidem 
a tothom que vulgui passar una bona 
tarda de patinatge a venir al Festival 
del Club que celebrem cada any.
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La bona temporada del Tercera Catalana 

El Ral·li Esprint Sant Julià
Organitzat per l'Escuderia Osona, el diumenge 24 
de febrer passat es va fer el 22è Ral·li Esprint Sant 
Julià que va comptar amb la participació de 60 
equips, 55 en la categoria de velocitat i 5 en la de 
regularitat. El bon temps va reunir centenars d’afi-
cionats que van seguir la prova des d’algun dels 
dos trams: la Collada del Vilar –entre Taradell i Vila-
drau i Casamiquela –a l’antiga carretera d’Olost-, 
on es feien tres passades amb un total de 47,5 
km. El carrer Núria va tornar a ser l’epicentre de la 
prova des d’on sortien els vehicles a partir de les 9 
del matí i on també es va fer la cerimònia del podi 
a quarts de quatre de la tarda, per anar després al 
Saló Catalunya a l’acte de l’entrega dels premis. 
La zona industrial va ser novament el lloc on es 
va instal•lar el parc d’assistència. Aquesta és la 
primera  vegada que el ral·li de Sant Julià ha estat 
dirigit per una dona, Ismenia Vilasis.

CLASSIFICACIÓ
1.- A. Orriols / L. Pujolar. 24min 35seg
     (Skoda Favia VR5) 
2.- R. Cornet / D. Noguer. A 58seg
     (Citroën C2 GT) 
3.- J. M. Martínez / L. Larrosa. A 1min 03seg
     (BMW M3)

El primer equip del Sant Julià està fent la mi-
llor temporada dels últims anys. Des de l'inici 
de la lliga sempre ha anat al capdavant de la 
classificació del grup 5 de Tercera Catalana. Al 
tancament d'aquesta edició -a mitjan de març- 
s'havia jugat la jornada 24 contra l'Olímpic de la 
Garriga, amb el resultat de 4 a 0 a favor del Sant 
Julià. És segon de la classificació, per darrera 
del Torelló, amb 53 punts, 16 partit guanyats, 5 
d'empatats i 3 de perduts. 57 gols a favor i no-
més 22 gols en contra, el que el converteix en 

Club de Futbol Sant Julià

l'equip menys golejat del grup. Si continua amb 
la mateixa línia fins a final de temporada té tots 
els números per jugar la promoció. Altra cosa 
és si és convenient o no, pujar de categoria.

Per altra banda els dos equips sèniors del 
club són la cara i la creu: els Aficionats lideren el 
seu grup i el Sant Julià B és últim classificat del 
grup 2 de Quarta. El Juvenil és tercer del grup 
20, el Cadet va últim del grup 8 de Primera Divi-
sió, l'Infantil és 11è del grup 29 de Segona divi-
sió i l'Aleví és 10è del grup 8 de Segona Divisió.
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Des de la temporada passa-
da s’ha anat consolidant un 
equip de competició de Ciclo-
cròs entre els socis del club. 
En la competició d’aquest any 
hi ha participat Jordi Godayol, 
Enric Bau, Jordi Tió, Fèlix Mo-
rera, Albert Morató, Josep Vi-
larrasa, Xavier Serra i amb el 
suport logístic d’en Salvador 
Capdevila i la doctora Emma 
Gabarre.

El ciclocròs és una modalitat 
ciclista molt especial, de gran 
tradició al pais basc i en altres 
països d’Europa. Es desen-
volupa en un circuit que nor-
malment obliga els corredors 
a baixar de la bicicleta i supe-
rar desnivells importants amb 
la bicicleta a coll. En un bon 
circuït no hi pot faltar el fang 
i diversos obstacles que facin 
encara més complicat estar a 
sobre de la bicicleta. La dificul-
tat del circuit es veu en la ma-
nera com queden les bicicletes 
quan s’acaba la cursa.

El Calma ha participat en 
les curses següents: CX Sant 
Fruitós del Bages, CX Guiso-
na, CX Masquefa, CX Trofeu 
Joan Soler de Manlleu, GP In-
ternacional CX Ciutat de Vic, 
CX Sant Joan Despí, CX Fran-
queses del Vallès, CX Santa 
Coloma de Farners, CX Tor-
redembarra, CX El Morell, Tro-
feo CX Ciudad de Huesca, CX 
Ciutat de Manresa, CX Cam-
pionat de Catalunya La Garri-
ga, Campionat d’Espanya  a 
Pontevedra.

D’entre tots els corredors 
cal destacar en Jordi Godayol 
en la categoria Master 40, 
que ha participat en totes les 
competicions de la Federació 
Catalana de Ciclisme, 13 en 
total, més el Campionat d’Es-
panya celebrat a Pontevedra. 
Quasi sempre ha estat entre 

els 5 primers i segon en dues 
ocasions. El lloc 9è en Master 
40 del Campionat d’Espanya i 
17è en la general indiquen el 
bon moment de forma en què 
es troba en Jordi. També cal 
destacar l’actuació de l’Enric 
Bau que ha participat en 11 
competicions de la FCC, de 
les quals 3  ha quedat en 1r 
lloc, 2 en 2n i 1 en 3r. La res-
ta de participants també han 
fet un bon paper en les curses 
que han participat, tenint en 
compte la duresa d’aquesta 
modalitat de ciclisme.

El club posa a la disposició 

Actualitat del club

de tots els que practiquen el 
ciclisme la facilitat de gestio-
nar les llicències de la Fede-
ració de Ciclisme així com la 
Targeta Bici que ofereix una 
assegurança de responsabili-
tat civil per danys ocasionats 
practicant el ciclisme.

En espera del calendari de-
finitiu de la FCC, el primer cap 
de setmana de juny el club 
organitzarà curses de la Copa 
Catalana d’Infantils i curses 
del Campionat de Catalunya 
Júniors, Cadets i Fèmines

Trobareu la informació del 
Club al web www.cccalma.cat 

C. Ciclista Calma
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Aniversari de la xarxa d'Aules de l'EMVIC
Enguany la xarxa d’Aules de Música de l’EMVIC està de celebració. 
Es compleixen deu anys des que es va començar a treballar trans-
versalment entre les diferents escoles de música dels pobles de la 
comarca i per aquest motiu s’han posat en marxa un seguit d’actes 
de celebració. El tret de sortida es farà dins el marc de la cantata El 
Follet Valent, que cantaran els alumnes de 1r i 2n de la xarxa el dia 
29 de març a les 20h a L’Atlàntida. A més a més, s'ha elaborat un 
clip musical amb la cançó Jo canto, que han escrit a quatre mans 
el compositor Antoni Miralpeix i el poeta Víctor Sunyol per felicitar 
l’efemèride, i que cantaran tots els infants i joves de les AM. Tot 
plegat culminarà en una activitat lúdica per als alumnes i les seves 
famílies aquesta primavera.

Aula municipal de Música

L'Aula de Música 
de Sant Julià de 
Vilatorta portarà
el nom de
Santi Riera
A més de músic, pedagog, 
compositor, investigador en 
l'àmbit de la música tradici-
onal i popular i autor de di-
versos llibres, especialment 
de pedagogia musical, Santi 
Riera va destacar pels seus 
valors humans d'exemplari-
tat, compromís, generositat 
i treball.

La seva estima pel poble i 
la seva gent queda palesa en 
les obres que va compondre 
per a les Caramelles del Ro-
ser, l'entitat que amb el seu 
tarannà afable  va saber acar-
rerar durant molts anys. 

La seva figura mereix ser 
recordada i és un gran honor 
que la nostra Aula de Música, 
a partir del curs 2019-2020, 
s'anomeni Aula municipal de 
Música Santi Riera.

Santi, amb tu pujarem dalt 
dels cims amb el cor alegre, 
baixarem a la vall quan es 
faci fosc. Vora el foc en la nit 
freda cantarem una cançó:
la, la, la, la, la, visca el dia!
la, la, la, la, la bona nit!

Caramelles Infantils 2019
L’Aula de Música de Sant Julià enguany tornarà a fer caramelles, 
en col·laboració amb els Caramellaires del Roser. Com ja es va 
fent els darrers últims anys, l’Aula obre la convocatòria a la par-
ticipació de tots els nens i nenes del poble. S’edita un recull de 
cançons que es facilita a tots els participants juntament amb els 
àudios, i es convoquen 3 sessions d’assaig per poder treballar el 
material. Aviat podreu trobar un enllaç a la web de l’Ajuntament 
amb la informació detallada.
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Tel. 600 64 20 77
Carrer de Núria, 10

Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.comAv. Montserrat, 31 - Sant Jullià de Vilatorta - Tel. 93 812 28 39

FRANKFURT
SANT JULIÀ

Avinguda Sant Jordi, 19
Tel. 93 707 85 85

SANT JULIÀ DE VILATORTA
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En l’etapa d’educació infantil, 
treballar la motricitat fina és molt 
important ja que potencia  les ha-
bilitats manuals necessàries per 
moltes activitats del dia a dia, 
com el fet d’agafar de manera 
funcional els objectes i especial-
ment per fer pinça.

A la Patuleia tenim l’objectiu de 
facilitar aquest desenvolupament 
mitjançant la proposta d’activitats 
manipulatives on es treballa el do-
mini de la mà, la destresa, la toni-
citat dels dits, la precisió i la co-
ordinació òcul-manual. A través 
d'això, els nens i les nenes van 
adquirint capacitats que els pro-
porcionaran facilitat de moviment 
corporal.

Durant el primer any, entre els 
6 i 12 mesos, a la llar d’infants 
oferim la panera dels tresors, un 
joc d’exploració que consisteix 
en elements de diferents textures, 
materials i formes (una esponja 
natural, un sonall, una cullera de 
fusta, pinyes, i altres elements 
naturals...) a dins d’una panera. 
Amb aquest joc els infants desen-
volupen la coordinació d’ulls, mà i 
boca, ja que poden accedir fàcil-
ment als objectes. 

A partir d’un any, proposem 
un seguiment d’aquesta propos-
ta, el joc heurístic, on els infants 
exploren i descobreixen com es 
comporten els materials quan es 
manipulen i es combinen entre 
ells, mentre n’experimenten les 
possibles utilitats.

A poc a poc anem introduint 
activitats on els materials a ma-
nipular ja requereixen més domini 
dels moviments, de la precisió, de 
la concentració i una certa con-
cepció de l’espai.

Per altra banda l'equip educatiu 
us recordem que el dissabte dia 
27 d'abril hi haurà la jornada de 
portes obertes de les 10 del matí 
a la 1 del migdia. Veniu a conèixer 
la Patuleia!

Les mestres

Llar d’infants Patuleia
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La motricitat fina a l'escola

PATULEIA
LLAR D'INFANTS MUNICIPAL

JORNADES DE PORTES OBERTES
 dissabte, 27 d'abril - de 10h a 13h
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A l’AMPA Bellpuig, tal com co-
mentàrem en l’últim número de 
la revista, vam col·laborar amb 
la Marató de TV3 i ho vam fer, 
com ja és habitual en els dar-
rers anys, organitzant activitats, 
conjuntament amb altres en-
titats del poble, voluntaris i el 
propi Ajuntament. A causa de 
la climatologia aquest any es va 
haver de fer a l’Aula de Cultura. 
Ara bé, això no va impedir que, 
un any més, l’esdeveniment 
fos un èxit, aconseguint recap-
tar un total de 1.205€. Aquests 
diners aniran destinats a la llui-
ta contra el càncer. Us agraïm 
a tots aquells que vàreu partici-
par a les activitats!

Una altra festa que a l’escola 
Bellpuig també vivim amb molt 
entusiasme és el Carnaval. 
Com que aquest curs el tema 
central són els oficis, aquest 
any hem vist disfresses relacio-
nades amb els colors, l’escultu-
ra, la música, el circ, la pintura, 
el cinema, el disseny, la foto-
grafia i el teatre. Com sempre, 
les disfresses eren d’allò més 
originals, pensades i elabora-
des pels propis alumnes i mes-
tres. La cercavila pels carrers 
del poble, amb el carnestoltes 
de l’escola va ser ben animada 
amb música i confeti. 

Un esdeveniment propi 
d’aquestes dates és la jornada 
de portes obertes de l’escola. 
Enguany es va fer el dissabte 
16 de març. Des de l’AMPA no 
vam voler desaprofitar l'ocasió 
per explicar la nostra tasca i el 
nostre funcionament, i així do-
nar-nos a conèixer a les noves 
famílies. També vam aprofitar 
per fer una pinzellada d’un pro-
jecte que des de l’AMPA volem 
impulsar de cara al curs vinent. 
Aquest projecte va dirigit a 
oferir un espai ludicoeducatiu 
als alumnes, una vegada finalit-
zat l’horari lectiu. Té per objec-
tiu, per tant, facilitar la concili-

ació a aquelles famílies que ho 
necessitin, al mateix temps que 
es proporciona als infants un 
entorn d’aprenentatge i desen-
volupament. Els continguts gi-
raran al voltant de les diferents 
cultures del món, a través dels 
jocs, les danses, les manuali-
tats, etc. Tot el projecte ha estat 
dissenyat per les pròpies pro-
fessionals de 7 i Tria i Quiràlia, 
que ja s’encarreguen del moni-
toratge durant l’acollida matinal 
i l’espai de menjador, oferint un 
projecte pedagògic de qualitat 
durant les hores del migdia. 
Precisament, dins l’espai de 
menjador, l’AMPA continua im-
pulsant, en col·laboració amb 
aquestes entitats, el projecte 
“Raspallem les dents” que grà-

cies al seu èxit, s’ha ampliat als 
alumnes de p4 i p5 que es que-
den a dinar. 

Per últim, volem recordar 
que aquest Sant Jordi, com 
cada any, tindrem una parada 
de venda de roses davant de 
cal Carreter (uns metres més 
avall de la botiga el Rebost). 
Us animem a venir a comprar 
la vostra rosa amb nosaltres, 
ja que els beneficis recaptats 
aniran íntegrament destinats a 
l’escola i als alumnes. 

Aprofitem també per po-
sar-nos a la vostra disposició 
per qualsevol dubte o suggeri-
ment que tingueu, a través del 
correu:
ampabellpuig@gmail.com

A reveure!
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Aquest curs l’escola ha inaugurat una Aula de Ciènci-
es. Estem molt agraïts a la farmàcia Comas del nostre 
municipi que ens ha fet una donació de material ci-
entífic per treballar amb els nostres alumnes: tres mi-
croscopis i portaobjectes, dues lupes binoculars, dos 
models anatòmics desmuntables per a treballar el cos 
humà de manera molt entenedora i material de labo-
ratori -provetes, vasos de precipitats, tubs d’assaig, 
matràs... A més a més, l’Alfred Verdaguer va venir a fer 
dues sessions de formació al claustre de mestres per 
ajudar a familiaritzar-nos amb el nou material i saber 
treure-li el profit que ofereix.

Fa anys que a l’escola treballem les ciències mit-
jançant els tallers de petits, mitjans i grans o dins els 
projectes que ho requereixen. El fet de poder comptar 
amb aquest material de qualitat i amb un espai on ja 
està tot a punt per començar a treballar ens ho facilita 
encara més.

Aquest curs els petits (P3, P4 i P5) treballen per 
espais tres tardes a la setmana. Un dels cinc espais 
plantejats és el de “Científics” on tenen al seu abast 
les lupes binoculars. Al llarg del primer trimestre han 
pogut observar i manipular lliurement els elements de 
tardor que havien collit en una sortida al parc de les 
Set Fonts. Així doncs, a través de les lupes han po-
gut observar de ben a prop fulles, insectes, parts dels 
fruits, pinyes, florits...

Els mitjans (1r, 2n i 3r) estan treballant el “Taller ci-
entífic dels sentits”. A partir de diferents curiositats i 
preguntes del propi cos, relacionades amb els sen-
tits, porten a terme activitats per prendre consciència 
d’aquests i els hàbits necessaris per tenir-ne cura. A 
les sessions dedicades a la vista, aprofundeixen en 
la visió a través de diferents aparells i manipulen les 
lupes binoculars i els microscopis que ens serveixen 
per poden veure coses petites que el nostre ull no pot 
apreciar.

Els grans de l’escola (4t, 5è i 6è) realitzen el “Taller 
d’anatomia”. A cada sessió d’aquest taller se centren 
en un aparell o aspecte rellevant del cos humà. S’ini-
cien en la lectura d’articles científics que els permeten 
una introducció a la temàtica a treballar. Mitjançant 
els microscopis de l’Aula de ciències han pogut veu-
re com són les cèl·lules del cotó, de la fusta o de la 
ceba. Les lupes binoculars els han apropat la imatge 
d’ossos, tendons de pollastre o parts del nostre cos 
que vistes de prop fan força impressió (pell, ungles, 
pigues...).

Claude Lévi-Strauss va dir que “El científic no és 
aquella persona que dóna respostes correctes, sinó 
aquell qui fa preguntes correctes”. Els mestres i els 
alumnes del Bellpuig estem plens de preguntes; algu-
nes les investigarem a la nostra Aula de ciències.

Ja temin aula de ciències
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Ba r 
NÚR IA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43

Sant Julià de Vilatorta

BAR - RESTAURANT

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
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El dijous 28 de febrer va tenir 
lloc a la Sala d'Actes del Col-
legi una Taula rodona al voltant 
del tema de les ofertes en aca-
bar l'ESO. Aquest acte estava 
organitzat pel Col·legi i l'AMPA, 
a propòsit d'una iniciativa seva, 
per tal d'oferir una sessió infor-
mativa als pares i alumnes de 
4t i 3r d'ESO sobre les ofertes 
existents i els criteris a tenir en 
compte.

L'acte va comptar amb re-
presentants de tres escoles 
de la comarca: el Col·legi Sant 
Miquel dels Sants, de Vic, mit-
jançant la seva directora de 
Batxillerat, Vanesa Ferreres; 
el Col·legi L'Escorial, de Vic, 
amb el seu Cap d'estudis de 
Secundària i Batxillerat, Joan 
Mercader; i el Col·legi L Salle, 
de Manlleu, a través del seu 
sot-director i coordinador de 
pastoral, Vicenç Devesa. Va 
ser presidit pel senyor Sebas-
tià Álvarez, director general del 
centre i la Meritxell Terrades, 
presidenta de l'AMPA. Com 
a moderador del mateix va 
comptar amb el Antoni Vilade-
munt, director pedagògic del 
Col·legi El Roser.

La sessió va ser iniciada amb 
unes paraules de benvinguda 
per part del director general Se-
bastià Álvarez. Seguidament, el 
moderador va explicar el pro-
cediment que es faria servir, i 
que constava de tres parts: en 
primer lloc es van fer quatre 
preguntes a cada un dels repre-
sentants d'escoles, prèviament 
preparades, al voltant de l'es-
tructura del Batxillerat i els Ci-
cles formatius, el perfil d'alumne 
més adequat per a cada tipus 
d'estudi i els criteris que cal te-
nir en compte a l'hora de deci-
dir-se per a una, més d'algunes 
reflexions sobre tòpics i preju-
dicis existents al voltant dels 
estudis professionals. En segon 

Sessió Informativa: "I després de l'ESO, què?

lloc es van formular preguntes 
més concretes, preparades 
pels alumnes de 4t d'ESO per 
a l'ocasió; i en tercer lloc es va 
obrir un torn de preguntes lliu-
res als assistents. Finalment, la 
presidenta de l'AMPA va cloure 
l'acte amb unes breus parau-
les d'agraïment als assistents i 
amb un obsequi als professors 
que havien intervingut.

L'acte va ser considerat per 
tots els assistents com a molt 
atractiu i convenient, en trac-
tar-se d'un aspecte essencial 
per a nois i noies que fa molts 
anys que estan a l'escola i per 
a les seves famílies, acostuma-

des a la tranquil·litat de gaudir 
d'un espai educatiu des de feia 
molt de temps, i que ara hauran 
de prendre una decisió compli-
cada. Per altra banda, els tres 
representants van estar molt 
mesurats i didàctics en les se-
ves aportacions, el que va do-
nar un ambient familiar i útil a la 
seixantena d'assistents. 

Sens dubte, la valoració de 
l'experiència no pot ser més 
optimista de cara a repetir-la en 
anys successius, encara que el 
format pugui variar i adequar-se 
a les necessitats i circumstànci-
es de cada moment i a les ca-
racterístiques de cada grup. 
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di Absolute beginners

M’esforçava per seguir el fil dels di-
versos talls d’una pel·lícula enmig 
d’incomptables anuncis quan de sob-
te hi vaig reconèixer una cançó que 
feia molt de temps que tenia oblida-
da. De seguida em vaig veure abstret 
del televisor per transportar-me 
imaginàriament fins aterrar en un al-
tre temps passat on jo era molt més 
jovenet que ara. Era el tema principal 
d’una banda sonora que podria po-
sar títol a un període molt particular 
de la nostra  joventut.

Començàvem a tenir l’anhelat 
carnet de conduir que ens facilita-
va desplaçar-nos amunt i avall sense 
dependre dels horaris del cotxe de 
línia. Teníem 18 anys i ja podíem en-
trar als pubs i discoteques de la co-
marca després de passar moltes tar-
des de diumenge jugant a ping-pong 
a can Cuca o berenant al Frankfurt 
mentre miràvem una pel·lícula de 
vídeo. Acorralado de l’Stallone potser 
l’havíem vist 20 vegades, o més!.

Ens entreteníem també a la bar-
ra del Boulevard Blau prenent un 
tornavís (vodka amb taronja) en un 
got llarg de tub, intentant conèixer 
unes noies amb no gaire èxit men-
tre escoltàvem Karma Chameleon 
de Culture Club sense atrevir-nos a 
sortir a ballar, quan el What a feeling 
de Flashdance ens va empènyer es-
pontàniament al mig de la pista per 
donar-ho tot sota els focus de co-
lors i la llum estroboscòpica. Va ser 
divertit, ballar ens va encomanar la 
febre discotequera com el You should 
be dancing contagiava el deliri de 
Tony Manero a Saturday night fever.

Més endavant entraríem fatxen-
des, clenxinats i amb corbates de 
pell al Roc 34 quan El Pistolero dels 
Pistones arribava a la ciutat intrac-
table i ràpid en disparar, o la lluna 
plena brillava sobre el cel París de 
l’Hombre lobo de La Unión. Els llums 
s’apagaven quan el bateria de Lady in 
red de Chris de Burgh marcava l’inici 
del ball lent. Hi havia la incertesa de 
preguntar a la noia que ens mirava 
si volia ballar i acceptaria o, aprofi-
tar per prendre un san Francisco de 

fruites dins una copa de combinat i 
una petita ombrel·la de paper per 
adornar-lo. Si no recordo malament 
sempre vaig acabar triant la segona 
opció. El soroll d’un helicòpter so-
brevolant la pista de ball arrencava 
amb la projecció dels làsers enmig 
de núvols de fum quan els Pink Floyd 
tronaven amb Another brick in the 
wall talment s’hagués d’acabar el 
món amb l’esclat d’un bombardeig.

 Baixàvem quillejant a Vic pel sol 
fet de cremar benzina amb el Seat 
127 de color verde musgo, el Panda, 
el Polo, els Ronda platejats, la bala 
amarilla..., donant voltes al passeig 
amb els vidres abaixats, el volum 
dels radiocassets Pioneer amb equa-
litzadors i la safata del maleter plena 
de bafles de molta potència a tota 
pastilla escoltant Footloose de Kenny 
Loggins o, When your heart is weak 
de Cock Robin quan ens donava per 
fer el branda. Jupes de pell amb coll 
de borrego, ulleres de sol d’aviador 
i Take my breath away de Top Gun a 
les cartelleres del cinema.

Estones divertides al Foxtrot de 
Seva quan el discjòquei dedicava I 
still haven't found what i'm looking for 
de U2 a totes les noies solteres de 
part del nostre grup JOSOA joves 
solters association) de Sant Julià. Fes-
tes, sopars i revetlles a les piscines 
i la font de sant Fèlix aprofitant la 
màgia boja de les nits d’estiu, tran-
sitant per la música del Walk of life 
dels Dire Straits. Kim Basinger balla-

va seductora You can leave your hat 
on a Nou setmanes i mitja mentre 
que una joveníssima Brooke Shields 
descobria innocent el despertar de 
l’adolescència a la pel·lícula El llac 
blau, magníficament fotografiada 
per Néstor Almendros, el primer 
català, nascut a Calders, en gua-
nyar un Òscar de l’Acadèmia de 
Hollywood.

Festes majors taral·lejant el “na 
na, nana na” de Live if life d’Opus, 
Voyage voyage de Desireless o La isla 
bonita de Madonna a la pista dels 
autos de xoc on el ball era substi-
tuït per trompades, cops de volant 
i derrapades. Venezia i el jersei de 
ratlles i Sufre mamón amb la pols 
de pica-pica dels Hombres G era la 
música pija del moment quan les 
americanes es portaven amb les 
mànigues arremangades, els jerseis 
eren Privata i els mocassins sense 
mitjons trepitjaven els pedals del fre 
de les motos Vespa amb adhesius 
del gos Snoopy.

Vaixell de Grècia de Lluís Llach, és 
la cançó que encara em ve al cap in-
voluntàriament quan per algun mo-
tiu el dia se’m presenta ennuvolat i 
trist. Laura, també de Llach, Love me 
tender d’Elvis, She’s like the wind de 
Dirty Dancing, quan les pinzellades 
ensucrades pintaven el cel assolellat 
amb tots els colors de l’arc de sant 
Martí. La noia que m’encomanava 
la seva devoció per La negra flor 
de Radio Futura mentre passejàvem 

i
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no Anem bé

El jardí fa olor de gespa acabada de 
tallar mentre el sol tot just comen-
ça a treure el cap això vol dir que 
el jardiner s’ha llevat d’hora i ha fet 
la seva feina, això el satisfà. Acaba 
de sortir de la dutxa descalç i tant 
sols amb barnús camina cap a la 
taula rodona que hi ha sota el des-
mai i a cada passa se li enganxen 
trossets d’herba tallada sota els 
peus, de lluny veu la gerra de suc 
de taronja acabat de fer i a mesura 
que s’acosta li arriba l’olor de les 
torrades, respira fons per tal d’en-
dur-se tots el perfums del matí. Seu 
a la taula i veu que encara no hi ha 
el cafè mira el plat amb la mante-
ga, el de la melmelada, el bol amb 
aquells bombons que darrerament 
el tornen boig hi és tot però no hi 
ha el cafè ni tampoc la tassa, hi ha 
els plats i no hi ha els coberts, els 
tovallons sí que hi són però de què 
li serveixen si no pot començar a 
menjar. Té per norma no empre-
nyar-se mai abans d’esmorzar, però 
ara mateix està al límit de la rat-
lla vermella, li baixa la tensió quan 
veu venir el servei amb una safata 
de pastes, al mateix temps al fons 
veu capbussar-se la seva dona a la 
piscina, mentre s’acosten les pastes 
pensa que l’aigua deu estar massa 
freda encara i ella no tardarà gaire 
a venir a esmorzar. Quan arriba el 
noi amb les pastes les deixa da-
munt la taula, ell no li diu res del 
cafè ni dels coberts ja se’n ocupa-
rà ella quan vingui pensa, a més no 

m’entendrà. Es mira la pila de diaris 
d’avui i estira l’esportiu, el mundial 
de futbol no l'interessa i el diari en 
va ple i l’acaba de fullejar de pres-
sa i el deixa sota la pila i remena 
els altres i estira aquell que més li 
agrada, aquell que no sabien quin 
nom posar-li i li van acabar posant 
les tres primeres lletres de l’abe-
cedari. 

S’acosta la seva dona fresca i 
somrient pentinant-se amb els dits 
la melena mullada.

– Bon dia estimat com és que no 
et banyes ?

– Està freda 
– Com ho saps? 
– M’ho imagino. Digues-li a 

aquell noi nou que ens ha portat 
l’esmorzar que no es pot servir 
una taula sense coberts ni cafè i 
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mira com porto els peus plens 
d’herba enganxada. 

– Ara li vaig a dir que ho por-
ti se’n deu haver oblidat home. Et 
veig enfadat massa d’hora. Després 
ja parlaré amb el jardiner.

– De tot en dius jardiner tu! és 
que no ho veus que aquesta gent 
no serveixen per res, d’on els has 
tret aquests? Demà al matí me'ls 
canvies per uns altres que sàpiguen 
fer alguna cosa bé.

– Però si els vaig portar ahir 
perquè me’ls havies fet canviar pels 
d’abans d’ahir. No pot ser això. Al 
final se n’adonaran que fem servir 
els refugiats pel servei.

–Tan bé que s’hi està a casa, no 
sé perquè se’n van!

   Jordi Campos Curbí  

precisament Rambla avall després 
de prendre un suís de xocolata en 
una granja del carrer Petritxol. La 
noia que volia escoltar La fuerza del 
destino de Mecano o Eternal flame 
de The Bangles quan la tornava a 
casa amb el cotxe després de co-
mentar animadament asseguts en 
una biga de ferro l’última pel·lícula 
de Peter Weir, El club de los poetas 
muertos, mentre Robert Smith amb 
The Cure cantava escabellat i estèti-

ca gòtica el seu famós tema Lullaby 
a la pantalla gegant del Nexus.

I tantes i tantes d’altres… Estic 
segur que si us detureu una estona 
a pensar veureu que tots teniu una 
petita banda sonora que dóna sig-
nificat als fets rellevants de la vos-
tra vida i que recordeu amb més 
o menys nostàlgia quan les torneu 
a sentir. Absolute beginners de Da-
vid Bowie seria segurament el meu 
tema principal d’una dècada on ens 

pensàvem que tot era possible i 
podíem aconseguir-ho, que la vida 
ens ho regalaria despresa i ho po-
saria tot al nostre abast, però que 
també era capaç de prendre’ns-ho 
de la manera més rigorosa i crua. 
Una dècada fabulosa i sorprenent 
on només érem una trepa ben 
avinguda i una mica esbojarrada 
d’absolute beginners. 

Xevi Pona Casas

i
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REFORMES TORRES
Bernat

Tel. 629 362 107
www.reformestorres.com

reformestorres@hotmail.com
Sant Julià de Vilatorta

Cuines
Banys
Terres
Pladur
Reformes integrals
Treballs de pintura
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rAmon

En Ramon va sortir, com cada dia, a caminar una estona després de treba-
llar. El seu recorregut feia molts anys que es repetia abans d’anar a sopar. 
Aquell divendres de febrer, encara amb el record del fred i la neu que havia 
trasbalsat la rutina diària dels vilatans la setmana anterior, uns minuts abans 
d’arribar al casal enrunat, ja de baixada cap al poble, en aquell revolt de 
dretes on hi ha un roure mort cobert per les heures fins al capdamunt, va 
rebre una de les més fortes impressions que hauria de patir mai.

Venia, en Ramon, pensant en l’enganxada que havia tingut amb en Juli, el 
que va ser ferrer del poble tota la seva vida, tan sols feia un parell de dies.

En Juli havia estat una persona digna de tots els retrets que se li feien. 
Era superb, es considerava per sobre de la resta de mortals i volia estar en 
possessió de la veritat sempre que es debatia qualsevol tema a la tertúlia, 
a l’hora del cafè. Tal era el seu tarannà, que en més d’una ocasió s’havia 
trobat que en arribar al bar la resta de tertulians li girava l’esquena, com si 
no el veiessin. En més d’una ocasió havia provocat baralles prou fortes per 
a generar-se enemistats d’aquelles que van couent per dins les persones, i 
s’havien creuat paraules gruixudes més enllà del que és raonable. 

Com va passar l’últim cop que el va veure, en què reprenent tot solet 
una antiga discussió amb en Ramon, el va arribar a acusar de fer servir la 
seva feina per poder abusar de les seves clientes i difondre fotos pujades 
de to a internet. Vaja, que li va venir a dir que ell era un pederasta que 
s’aprofitava dels nens i de les nenes a la seva consulta. Aquell dia, en Ramon 
no s’hi va poder estar i va saltar de la cadira per abraonar-se sobre en Juli i 
clavar-li una bona cleca i, si no arriba a ser per la resta de companys, la cosa 
hauria acabat com el rosari de l’aurora.

Doncs aquell divendres, en Ramon es va trobar en Juli estès al mig del 
camí, amb el remat d’una escultura que ell havia fet per encàrrec i que es va 
acabar posant a una de les places del poble - una mena d’arpó coronat per 
la silueta d’un monstre marí- clavat al mig del pit i deixant-lo ben aferrat al 
terra humit. A primer cop d’ull ja va veure que era mort, però també que 
abans de morir havia patit una llarga estona. Algú li havia de voler molt de 
mal per fer una cosa així.

De seguida va caure en què, que ell sabés, des de la seva esbroncada 
d’uns dies abans, en Juli no havia tornat a aparèixer pel bar i no n'havia sen-
tit res mes, i es va espantar. Tot i ser una persona llegida i pragmàtica, no va 
poder evitar de pensar que algú el podria relacionar amb la mort d’en Juli. 
Tot i això el seu sentit de responsabilitat el va fer trucar de seguida al 112 
per que es fessin càrrec del tema.

Què se’n podia derivar de tot plegat?
  Joan Anton Mencos  

El mes de novembre passat, Joan Anton Mencos Pascual, col·la-
borador habitual de la revista Vilatorta va ser el guanyador del IX 
Concurso Internacional de Haiku, Universidad de Castilla-La Manc-
ha (Albacete), en l’apartat a millor conjunt de cinc haikus. El jurat 
el va seleccionar d’entre més de 500 participants posant-lo com 
exemple per saber distingir, especialment, el que és un bell poe-
ma d’un poema-haiku. La seva sèrie destaca per la no pretensió 
d’intenció literària i per compartir els aware (paraula que resumeix 
la noció d’impacte o d’emoció estètica-religiosa que desperta la 
Natura en l’ésser humà) amb naturalitat i senzillesa.

A mediodía
nubes de tormenta 
canta la cigarra

A migdia
núvols de tempesta
canta la cigala

Aquest és un dels cinc haikus del 
conjunt presentat per en Joan Anton.

Joan Anton Mencos, premi internacional al millor conjunt de haikus

Estigmes, el nou 
llibre de Ramon Mas

Estigmes recorre els últims 
compassos d’un estiu que serà 
clau per a la vida del seu pro-
tagonista, és l’estiu del trenca-
ment amb el que tothom es-
perava d’ell, i tot apunta que 
també serà el del trencament 
amb la realitat.

En aquesta novel·la, Ramon 
Mas torna al poble de Puigsech 
i a la mirada desconcertada 
dels seus vilatans per indagar, 
amb la seva prosa directa i con-
cisa, en la fina línia que separa 
la bogeria de l’extravagància, 
en una època, l’adolescència, 
en què totes les experiències 
i els conflictes ens semblen a 
vida o mort. 

Ramon Mas Baucells (Sant 
Julià de Vilatorta, 1982) ha pu-
blicat les novel·les curtes Crò-
nica d’un delicte menor (L’Al-
bí, 2012) i Afores (Edicions de 
1984, 2017), i el poemari Òsties 
(AdiA Edicions, 2017). També 
fa lletres i canta amb els grups 
Matagalls i FP. 
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Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18

fmolas@osonanet.com

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

i professionalitat demostrables.

Carrer Compositor Ramon Victori, 10
Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15
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HORITZONTALS: 1.- Terreny per conrear. Licor de 
casa nostra que li agrada molt al President Torra. 
2.- En aquest moment. Li traurà la vida. Pronom 
personal de segona persona. 3.- Cobertes de les 
cases. Un que no acaba de dir la veritat en els ju-
dicis. 4.- Audiència Nacional. Època. Tàntal. Fir-
mament. 5.- Aplicar un esprai als nostres cabells. 
Erbi. Essa. Conec. 6.- Alacant. Extensió gran d’ai-
gua dolça. Escaure. Tarragona. 7.- Verbalisme eixe-
lebrat. Actini. 8.- El judici que s’està ara celebrant 
al Tribunal Suprem. Déu egipci del sol. Quadre de 
fotos amb estudiants. 9.- El Goiat ho és. Antic mo-
viment independentista. Peça petita per a falcar. 
Assemblea Nacional. 10.- Farà intervencions molt 
breus a la televisió. Aquell detergent que el Millo diu 
que vam utilitzar contra la Guàrdia Civil.       
VERTICALS: 1.-Del nostre país. Matèria combusti-
ble encesa. 2.- Sorra. Llar. 3.- Extensió d’aigua sa-
lada. Cristal·lí. Madrid. 4.- Fòsfor. Corrent allunyat 
d’idealitzacions. 5.- Porcada. 6.- Petit mamífer ro-
segador que fa una mica de fàstic. Cent un romans. 
Matrícula de Turquia. 7.- Auxiliar de Transport Sani-
tari. Espanya. Senyor. La primera vocal. 8.- Tàntal. 
Intrigat. 9.- Instrument per atacar o defensar-se. 
Preposició de pertinença. Aliança Francesa. 10.- 
Preciós monestir del Vallès Oriental, en honor a 
Sant Miquel. Afirmació. Popular joc de taula. 11.- 
Indi. Legionaris de Crist. Estrany. Un romà. 12.- 
Classes. Diàfan. 13.- Sol petit. 365 dies seguits.    

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: La "trena"

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa i Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

El que alguns fan impunement al Judici 
contra els nostres presos polítics.
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De dimarts a diumenge: esmorzars i dinars
Divendres i dissabte: també es fan sopars

Diumenge tarda i dilluns: tancat per festa setmanal

Carrer Major, 6
VILALLEONS

Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 76
elslleonsdevilalleons@gmail.com

C. Olot, 6 - Pol. Ind. Mas Beuló
Tel. 93 889 32 83 - 08500 VIC
bitoprint@bitoprint.cat

Catàlegs, revistes
Papereria corporativa
Cartells, flyers

Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 888 77 77
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Vilatorta pam a pam, el concurs
Sobre la porta de la capella del col·legi del Ro-
ser hi ha un baix relleu que representa l'escena 
de Jesús amb els infants, obra d'un escultor que 
nasqué a Barcelona el 1864 i hi morí el 1934. 
Aquest escultor, juntament amb el seu germà 
Joan, Alexandre de Riquer, Antoni Utrillo i Dionís 
Baixeras  fundarà el Cercle Artístic de Sant Lluc. 

Pregunta:
Qui fou l'autor del timpà de la portalada

de la capella del col·legi el Roser?

1. Llucià Costa
2. Josep Llimona

3. Josep Clarà

Podeu deixar les vostres respostes a les ofi-
cines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia 
del dijous 18 d'abril.

Entre tots els encertants se sortejarà una
MONA DE PASQUA per gentilesa de:

Butlleta de participació
del concurs Vilatorta pam a pam
Resposta:
………………………………………………………………………….

Dades del concursant:
Nom i cognoms ………………………………………………

Edat ……………… Telèfon …………………………………..

Adreça ………………………………………....…………………

* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia 
de la butlleta o apuntar les dades en un full a part

Solució del número anterior
La comunitat que s'establí al monestir de 

Sant Llorenç era de l'ordre de?
1. Sant Agustí (frares Agustinians)
La guanyadora va ser Judit Vila.

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

C/ Comtes de Cabrera, 3
Sant Julià de Vilatorta

T. 636 671 877
samgomezlopez@hotmail.com

Perruqueria
Montse

Horari:
Els dimarts, i els dimecres

us atendrem a hores 
convingudes

al tel. 93 885 05 60

Dijous i divendres: 
de 9h a 13h i de 15 a 19h

Dissabte: de 8h a 13h



87

ta
nc

am
en

t

Núm. 83
Pasqua 2019
Any XXVIII
IV època

Edita:
 Regidoria de Cultura
 de l’Ajuntament de 
 Sant Julià de Vilatorta
Edició, coordinació, redacció i maquetació:
 Lluís Vilalta
Consell de Redacció:
 Lluís Vilalta
 Txell Vilamala
 Carles Fiter
 Xevi Pona
Assessorament:
 Francesc Orenes
 Anton Carrera
 Josep Boixeda Tohà
Correcció ortogràfica:
 Marina Carol
Fotografia:
 Toni Bosch
 Joan González
 www.fotosvilatorta.cat 
Dibuixos:
 David Soler –Desulé-
Entreteniments:
 Marc Costa
 David Soler -Desulé-
Col·laboradors:
Associació de Comerciants, Carles Puigferrat, família 
Riera-Carol, Joan Pinyol, MeteoVilatorta, Jordi 
Vilamala,  Consorci per a la Normalització Lingüística 
Oficina de Català del Consell Comarcal d'Osona, 
Berta Subietas, Consorci de l'Espai Natural Guilleries 
Savassona, Cristina Macias, Marta Bartolí, Isidre 
Surroca, Josep M. Viladoms, Josep, Natxo Mercader, 
Punt Tortí, Josep Fiter, Terra de Tupinots, Jaume 
Miravet, Agrupació Sardanista, Abaraka Bake, Club 
de Patinatge Artístic, Torneig de Bàsquet, Joan Aragó, 
Club Ciclista Calma, Aula de Música, Llar d’infants 
municipal Patuleia, AMPA Bellpuig, Escola Bellpuig, 
Col·legi el Roser, Xevi Pona, Jordi Campos, Joan 
Anton Mencos, Ramon Mas, Èrica Gilabert, Pastisseria 
Crossandra, l’equip de govern municipal i les firmes 
comercials i particulars anunciants.

Portada:
 La primavera del Casal Núria, 
 recreació de Xevi Pona

Impressió: Gràfiques Bitòprint

Dipòsit legal: 37.048-95

DATA DE TANCAMENT DEL PROPER NÚMERO 84
(edició Festa Major): 1 de juny de 2019.
Podeu enviar les vostres col·laboracions al nou mail
vilatortarevista@gmail.com 
(l'anterior correu revistavilatorta@gmail.com ha 
deixat de funcionar).

Vilatorta

Segons dades del Padró municipal, en data 
10 de març de 2019 a Sant Julià de Vilatorta hi 
havia 151 persones de nacionalitat estrangera 
(77 homes i 74 dones), provinents de 37 paï-
sos: 15 d'Europa, 12 d'Amèrica, 5 d'Àfrica, 4 
d'Àsia i 1 d'Oceania.

La dada: 151

Aquest dia el Ple de l'Ajuntament va procla-
mar la Verge del Roser alcaldessa honorària 
perpètua del municipi de Sant Julià de Vila-
torta.

La data:
22 de novembre de 1959

Imatge de la Mare 
de Déu del Roser 
de l’església 
parroquial de Sant 
Julià de Vilatorta.
Esculpida per
Francesc i Jaume 
Rubió entre el 
1610 i 1615.
Daurada per Antic 
Claramunt el 1640.
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EN AQUEST
NÚMERO
DESTAQUEM:

Vilatorta

Nova campanya: "Tu fas comerç, tu fas poble!"

La fibra òptica també arribarà a Vilalleons

L'Aula de Música portarà el nom de Santi Riera

Un informe tècnic avala la substitució de l'arbrat de la Rambleta

Sant Julià, un dels ajuntaments més transparents de la comarca

Instal·lat el primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics 

Restituïda la imatge de Sant Josep a la fornícula de Ca l'Anglada

Commemoració del Dia de la Dona

Prevenció contra la pesta porcina africana

Cristina Macias: "Un periodista ha de tenir una mirada curiosa i oberta"

Pere Bosch: dietari personal dels últims dies de la Guerra Civil

Josep M. Viladoms: quan la bicicleta corre per les venes

Parlem amb les entitats: Josep Fiter, president de les Caramelles 

... I tota la informació de Pasqua i Caramelles


