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Benvolguda gent convilatana,

El temps passa volant. La Txell Vilamala i en Carles Fiter m’en-
trevistaven en el número de Nadal passat. I recordo que vaig 
pensar que potser seria l’última entrevista com a alcalde. No 
tan sols perquè no tenia decidit si tornar a ser candidat, sinó 
perquè si em presentava, unes eleccions municipals mai tens 
la certesa de com aniran.

El meu equip i jo hem passat una primavera frenètica, amb 
una campanya electoral que hem treballat tant o més que les 
anteriors. Quan vam saber que seríem una sola candidatura a 
les eleccions municipals vam acordar que això no havia de su-
posar cap relaxament per a nosaltres. Ans el contrari. Perquè la 
campanya electoral serveix per estar encara més en contacte 
amb la gent del poble, amb els barris, amb les entitats... Va 
servir per escoltar de tot i de tothom: els problemes, les felicita-
cions, les crítiques, els suggeriments.

I fou així com vam arribar a les eleccions municipals del 26 
de maig. Per nosaltres, obtenir més vots que l’any 2015 fou 
un aval a la feina feta. I una renovació de la confiança que tots 
vosaltres ens feu, i que els regidors de l’Ajuntament necessitem 
per poder tirar endavant. Gràcies a tothom que va venir a votar, 
votés el que votés, perquè treballarem per tots. Gràcies als qui 
van avalar la nostra candidatura, perquè sense suport popular 
no tindríem força per defensar els interessos de Sant Julià de 
Vilatorta i de Vilalleons. Us asseguro que en la situació política 
actual ens en caldrà molta, de força.

El dissabte 15 de juny passat es va constituir el nou con-
sistori pel mandat 2019-2023. Com a representants electes, 
no deixarem de ser transparents, d’explicar el perquè de les 
accions de govern, de treballar per tothom per igual i de no fer 
passar mai interessos privats, ni els nostres ni els de ningú, per 
davant de l’interès públic.

Però a canvi d’aquest compromís vaig fer una petició a tots 
els veïns i veïnes: que quan dubtin sobre algun tema munici-
pal, demanin explicacions a l’Ajuntament i les analitzin. Perquè 
quan prens una decisió no pots pretendre que tothom hi esti-
gui d’acord. Però sí que has de poder explicar quin criteri l’ha 
guiada.

Encetem aquests quatre anys amb molta il·lusió, us ho as-
seguro! Mentrestant l’atrafegada primavera ha donat pas al 
calorós estiu. Aprofitem el temps lliure per gaudir del que ens 
envolta, fins i tot del que tenim a tocar: gaudim del poble i fem 
el que vulguem, que per sort som lliures!

Bon estiu a tothom!

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta

Il·lusió i empenta
per a quatre anys de futur



3

Joan Carles rodríguez
esCollit alCalde per 
a un terCer mandat
Les eleccions municipals del 26 de maig passat van ser 
unes eleccions atípiques amb regust agredolç. Si l’any 
2011 es presentaren quatre partits -AVV, CiU, SI i PM- i 
en les del 2015 dos -AVV i CiU-, en aquesta ocasió només 
hi ha hagut una única candidatura, la d’Acord per Vila-
torta i Vilalleons - Acord Municipal (AVV-AM). Junts per 
Catalunya (JxCat) va estar treballant per confeccionar una 
llista alternativa però finalment no es va presentar. Tot i 
amb això, la participació va augmentar sensiblement fins a 
gairebé el 76% (68,99% el 2011 i 64,61 el 2015) i 1.348 
electors van avalar l’equip encapçalat per Joan Carles 
Rodríguez. Aquestes han estat les eleccions de l’onzena 
legislatura de l’etapa democràtica i Joan Carles Rodríguez 
continua sent el 39è alcalde de Sant Julià de Vilatorta.

Llista "cremallera"
Segons la Llei Orgànica del Règim Electoral General 
(LOREG) per a la proclamació d’una candidatura és 
requisit que tingui una composició equilibrada de dones 
i homes, de forma que el conjunt de la llista de candidats 
de cada sexe suposi com a mínim el 40 per cent. La can-
didatura d’AVV no solament presentava una candidatura 
paritària sinó que la llista va ser configurada amb el model 
cremallera (home – dona – home – dona, fins a completar 
els 11 candidats), la qual cosa suposava un 54,54 % i un 
45,45% per cada gènere.

2019 2015

Cens 2.424 % 2.370 %
Votants 1.842 75,99 1.536 64,81
Abstenció 582 24,01¹ 834 35,19
Vots Nuls 109 5,92² 30 1,95
Vots en Blanc 385 22,22³ 47 3,12

Els resultats
AVV-AM 2019 2015

Vots 1.348 1.202
% 77,78 78,25
Regidors 11 9

¹Percentatge d’electors que no van acudir al col·legi electoral (582) sobre el total del cens electoral (2.424)
²Percentatge de vots nuls sobre el total de vots recollits (1.842)
³Percentatge de vots en blanc sobre el total de vots exceptuant els nuls (1.733)

La vara d'alcalde deriva del bas-
tó de comandament que des de 
molt antic és signe d'autoritat. 
Com a complement d'aquest 
atribut, l'Ajuntament ha 
lliurat la Insígnia d'Argent del 
municipi als regidors cessants 
i la Insígnia de Bronze als 
regidors que ostenten el càrrec.

La Insígnia de regidor
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Tots onze regidors electes van 
assistir a l’acte de constitució del 
nou Ajuntament que es va fer a la 
Sala de Plens, a les dotxe del migdia 
del dissabte 15 de juny. Seguint el 
protocol establert cada regidor va 
lliurar la seva credencial a la secre-
tària de la Corporació i es va asseure 
al lloc designat. Seguidament es va 
formalitzar la mesa d’edat formada 
per Lluís Solanas i Divina Costa 
(regidors de major i menor edat). 
Per tal d’adquirir la plena condició 
de regidor, els càrrecs electes havien 
de jurar o prometre complir amb 
les obligacions amb lleialtat al Rei, 
guardar i guardar i fer guardar la 
Constitució. Tots els càrrecs electes 
ho van prometre per imperatiu 
legal.

Una vegada constituïda la 
corporació els regidors van votar 
a mà alçada i Joan Carles Rodrí-
guez va ser investit alcalde per un 
tercer mandat. Lluís Solanas li 
va fer entrega de la vara com a 
símbol de comandament i atribut 
de dignitat. L’alcalde, en nom de 
tots els regidors, va fer el jurament 
que va proposar l’Associació de 

Municipis per la Independència: 
“Per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana, manifesto el 
ferm compromís amb els valors 
de la república catalana i declaro 
que continuaré treballant en la 
construcció d’una Catalunya 
políticament lliure, socialment 
justa, econòmicament pròspera i 
territorialment equilibrada”.

En el seu parlament, Joan Carles 
va llegir el pròleg del llibre de la his-
tòria de Sant Julià, un text d’Anton 

Carrera que descriu acuradament 
el poble i va tenir un record per 
als presos polítics i exiliats, espe-
cialment per Marta Rovira, Josep 
Rull, Dolors Bassa i Carles Mundó, 
persones amb qui ha tingut relació 
més estreta. També va parlar de 
la seva família, a qui va agrair el 
suport i comprensió per continuar 
en el càrrec. Finalment va destacar 
que dedicava les seves paraules a 
tots els nens i nenes de Sant Julià 
i Vilalleons com a futur del poble.

aCte de ConstituCió del nou aJuntament
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El cartipàs municipal

Repartiment de les funcions de cada regidor de l’equip de govern

rEgidor  àmbit

Joan Carles Rodríguez Comunicació, Participació i Debat constituent
Montse Piqué  Urbanisme i Obra pública
Lluís Solanas  Sostenibilitat, Medi Ambien, Desenvolupament 
   rural, Activitat econòmica i Administració electrònica
Cristina Suñén  Serveis Socials, Gent gran, Voluntariat i Cooperació
Marc Vilarrasa  Esports, Turisme i Esdeveniments
Divina Costa  Joventut, Igualtat, Salut, Consum, Tecnologies de la 
   Informació i la Comunicació (TIC) i Vilalleons
Lluís Vilalta  Cultura i Revista Vilatorta
Gemma Rica  Educació, Habitatge i Comerç
Joan Ramon Santisteve Hisenda, Seguretat i Protecció Civil
Jaume Viella  Via Pública i Cicle de l’aigua

Per a una millor coordinació les regidories s'agruparan en tres àrees: l’àrea 
de Territori, coordinada per Montse Piqué, l’àrea de Sostenibilitat i Règim 
intern, coordinada per Lluís Solanas i l’àrea d’Atenció a les persones, 
coordinada per Cristina Suñén. 

La Regidora Sílvia Costa, per motius professionals, de moment no tindrà 
responsabilitats de govern.

La comissió informativa especial de comptes serà formada per Joan 
Carles Rodríguez, pel regidor d’Hisenda Joan Ramon Sanisteve i pels tres 
coordinadors d’àrea.

El Ple de 
l'Ajuntament
El Ple va acordar la creació del 
grup municipals Acord per 
Vilatorta i Vilalleons-Acord 
Municipal del qual en serà 
portaveu Joan Carles Rodríguez 
i com a suplent Montse Piqué. 
El Ple tindrà sessió ordinària 
cada tres mesos i es reunirà a 
2/4 de 9 del vespre de l’últim 
dilluns del trimestre, no festiu. 
Si s’escau en dia festiu es podrà 
avançar o endarrerir la data sense 
que sobrepassi de deu dies. El 
Ple tindrà sessió extraordinària 
quan es convoqui, d’acord amb 
el que estableix el Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya.

La Junta de 
Govern Local
Aquesta serà la segona legislatura 
que hi haurà una Junta de govern 
local amb la finalitat d’assistir a 
l’alcalde en les seves atribucions 
i les que el mateix alcalde i el Ple 
municipal li deleguin. A més de 
l’alcalde Joan Carles Rodríguez, 
la Junta de govern local serà 
formada per Jaume Vilella i Lluís 
Vilalta, que seran 1r i 2n Tinent 
d’alcalde respectivament, com a 
membres de ple dret amb plenes 
atribucions, amb veu i vot. La 
Junta de govern local es reunirà 
el dilluns de cada dues setmanes, 
a 2/4 de 9 del vespre i podran 
assistir-hi els regidors que siguin 
requerits per l’alcalde amb la 
finalitat d’informar sobre tot 
allò relatiu a l’àmbit de les seves 
activitats.
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els representants als òrgans Col·legiats
L’Ajuntament com a ens local té representació en diversos organismes. Aquestes representacions són delegades 
als regidors en funció dels seu àmbit. S’han nomenat titulars (T) i, si s’escau, els seus substituts (S)

òrgan       representant de l’aJuntament

Consell Escolar del CEIP Bellpuig   Gemma Rica (T) Cristina Suñén (S)
Consell Escolar Municipal    Gemma Rica, Cristina Suñén i Lluís Vilalta
Consell Escolar de la llar d’infants municipal  Gemma Rica
Unitat Bàsica d’Assistència Social Primària   Divina Costa (T) Cristina Suñén (S)
Consorci d’Osona dels serveis socials   Cristina Suñén
Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona   Joan Carles Rodríguez (T) Lluís Solanas (S)
ADF Portal de les Guilleries    Lluís Solanas (T) Montse Piqué (S)
Organització especial Osona Turisme del CCO  Marc Vilarrasa
Consell Esportiu d’Osona    Marc Vilarrasa
LOCALRET      Lluís Solanas
Consorci Administració Oberta de Catalunya  Lluís Solanas
Associació Catalana de Municipis    Joan Carles Rodríguez
Junta de Compensació de Campsalarga   Montse Piqué
Comissió de seguiment del conveni amb

l'Agència Catalana de l’Habitatge   Gemma Rica i Cristina Suñén
Aula associada a l’Escola de Música de Vic   Gemma Rica
Associació de disminuïts físics d’Osona ADFO  Cristina Suñén i Montse Piqué
Agència de Protecció de la Salut    Divina Costa
Agència de l’Energia d’Osona    Lluís Solanas i Montse Piqué
Associació de Municipis per la Independència  Joan Carles Rodríguez
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat  Lluís Solanas
Comissió seguiment projecte "Osona territori camper Lluís Solanas
Comunitat de propietaris del carrer Puig-l'agulla 2  Gemma Rica
Comissió seguiment delegació servei d'aigua al CCO Jaume Vilella

Els regidors que s’estrenen en el càrrec són 
Gemma Rica, Joan Ramon Santisteve, Sílvia 
Costa i Jaume Vilella -que ja va ser oposició en 
el període 2003-2011 i com a regidor de go-
vern entre el 2011 i 2015-. Per altra banda han 
deixat el càrrec Jaume Miravet (PDeCAT) que 
des de 1999 portava vint anys -dotze anys amb 
l’equip de govern de CiU amb responsabilitats 
a governació, hisenda, promoció econòmica, 
cultura, festes i comunicació i vuit anys a 
l’oposició-; Trini Subirana (AVV), vuit anys 
al capdavant de serveis socials, gent gran i ha-
bitatge; Francesc Hervias (AVV), quatre anys 
regidor de promoció econòmica i hisenda, i 
Cristina Solà (PDeCAT), un any a l’oposició.

Quatre regidors que entren i quatre que surten



7

Al tancament de l’edició d’aquest núme-
ro de Vilatorta és previst que dilluns 
1 de juliol es faci el Ple d’organització 
i funcionament, on s’acordarà també 
el règim de dedicacions, retribucions 
i indemnitzacions dels membres de la 
corporació i dels grups municipals. 

Joan Carles Rodríguez exercirà el 
càrrec d’alcalde amb una dedicació 
parcial del 80% de la seva jornada i 
percebrà 33.961,79 € bruts anuals/
any, amb una presència mínima de 30 
hores/setmanals. 

Els tres coordinadors d’àrea, Montse 
Piqué, Cristina Suñén i Lluís Solanas, 
percebran 10.000 €/any. I els membres 
de la Junta de Govern Local, Jaume Vi-
lella i Lluís Vilalta, percebran 9.000€/
any. Tots tindran dedicació parcial i 
seran donats d’alta a la Seguretat Social 
a temps parcial i no podran percebre 
cap quantitat per assistència a òrgans 
de govern.

La resta de regidors cobraran per cada 
assistència als òrgans de l’Ajuntament, 
com la comissió de seguiment o el Ple 
de l’Ajuntament, amb un màxim de 
9.000 €/any.

La regidora Sílvia Costa, en no tenir 
delegades de moment funcions de 
govern, percebrà només per assistència 
als Plens, 75€ per sessió.

Per a despeses realitzades en l’exercici 
de les seves funcions, el grup municipal 
rebrà una aportació econòmica mensu-
al de 60€ i 60€ mensuals més per cada 
regidor que hagi obtingut el seu grup 
municipal. 

Pel que fa a desplaçaments, allotja-
ments i manutenció tots els regidors 
hauran de justificar documentalment 
les despeses efectives ocasionades en 
l’exercici del seu càrrec.

retribuCions 
de l'alCalde 
i regidors

Un Ajuntament monocolor
Joan Carles Rodríguez, Montse Piqué, Lluís Solanas, Cristina Suñén, Marc 
Vilarrasa, Divina Costa, Lluís Vilalta, Gemma Rica, Joan Ramon Santisteve, 
Sílvia Costa, i Jaume Vilella són els 11 regidors electes d’AVV membres de 
l’equip de govern de l’Ajuntament per a la legislatura 2019-2023

L’any 2011 era la primera vegada que l’equip de govern estava integrat per 
tots els representats dels partits escollits. Llavors el partit més votat (AVV) 
va donar una regidoria a dos integrants de les altres dues candidatures (Lluís 
Vilalta, de SI i Marc Vilarrasa de CiU). En les eleccions del 2015 aquests 
regidors es van integrar a la llista d’AVV, de manera que en el mandat que 
ha acabat l’equip de govern ha estat format per 9 regidors de la mateixa 
candidatura. 
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Des del 13 de maig passat, Enric Aparicio és el nou 
enginyer municipal després de superar un procés selectiu 
on van participar vuit persones i en el qual va obtenir la 
major puntuació. L'Enric és diplomat en Enginyeria Tèc-
nica Industrial Mecànica i fa anys que exerceix la funció 
d'enginyer municipal a altres municipis de la comarca. 
Les seves funcions principals dins l'Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta seran la gestió de les llicències d'activi-
tats, el control i la gestió del servei d'enllumenat públic 
i el control de la despesa energètica dels espais públics i 
municipals del poble, entre d’altres. A banda d’aquestes 
tasques, la seva contractació ha vingut motivada per la 
necessitat de revisar el cens d’activitats, i assessorar des 
de l’Ajuntament a aquelles activitats d’interès social que 
fa anys que es presten i que requereixen de legalització. 
Fins ara l’Ajuntament encarregava aquestes tasques a 
l’enginyer Jaume Macià, a qui la Corporació vol agrair 
sincerament els serveis prestats.

Enric Aparicio, nou 
enginyer municipal

La Administración General del Estado ha impugnat l'acord 
del Ple de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta del 29 
d'octubre de 2018, de reprovació de la monarquia, en 
què solemnement es va aprovar refermar "el compromís 
amb els valors republicans" i apostar "per l’abolició d’una 
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia". 
El Ple de l'Ajuntament del 23 de maig passat va acordar 
comparèixer en el recurs contenciós-administratiu inter-
posat, i arribarà fins al final per defensar l'acord polític 
pres per unanimitat dels onze regidors del Consistori.

A més, l'acord de Ple rebutjava i condemnava "el 
posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el 

La Administración General del Estado
impugna la reprovació de la monarquia

conflicte català i la seva justificació de la violència exercida 
pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017".

L'Ajuntament ha demanat assessorament jurídic a 
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
que ha designat a l'advocada Teresa Rosell per defensar 
la corporació d'aquest nou atac del govern espanyol. 
L'alcalde, Joan Carles Rodríguez, ha dit "que és obligació 
de l'equip de govern defensar les declaracions aprovades 
pel Ple de l'Ajuntament" i ja ha avançat que en aquest 
mandat 2019-2023 "la resolució del Ple es defensarà a 
ultrança davant els tribunals". "Arribarem fins on calgui", 
ha afirmat

Des de la seva la seva inauguració, el sistema de climatit-
zació del Casal d’Avis Font Noguera no ha funcionat mai 
bé per la qual cosa l’Ajuntament s’ha vist obligat a substi-
tuir la refredadora instal·lada l'any 2011, completament 
espatllada. Amb aquesta mesura s’espera haver solucionat 
el problema de confort de l'equipament. A més, la nova 
instal·lació s'ha connectat amb la refredadora de l'Espai 
Activa't per tenir una solució provisional en cas que 
alguna de les dues refredadores pateixi una avaria. La 
nova instal·lació ha tingut un cost de 16.975 euros -més 
l’IVA corresponent- i ha estat instal·lada per l'empresa 
Zona Sol.

Instal·lada una 
nova refredadora 
al Casal d'Avis
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El vicepresident de la Generalitat 
de Catalunya, Pere Aragonés, va 
visitar oficialment Sant Julià de 
Vilatorta el dia 1 de juny passat en 
motiu de la Fira del Tupí. La visita 
d’Aragonès coincidí també amb la 
de la presidenta d’honor de la Fira, 
Txell Bonet. Ambdós foren rebuts 
a la Casa de la Vila per l’alcalde i 
els regidors del consistori. En l’acte 
de recepció que es va fe a la sala 
de plens el vicepresident va signar 
en el llibre d’honor i va compartir 
impressions sobre la situació actual 
del país abans de visitar la Fira. En el 
llibre d’honor va deixar escrit: 

“És un honor visitar Sant Julià de 
Vilatorta amb motiu de la Fira del 
Tupí, que recorda el passat terrissai-
re del municipi. 

Vull agrair-vos el vostre com-

La presidenta d’honor de la Fira 
del Tupí d’enguany va ser Txell 
Bonet, companya de Jordi Cuixart, 
president d’Òmnium Cultural i 
empresonat per la causa del procés 
independentista català. Bonet va 

el viCepresident de la generalitat

pere aragonès visita sant Julià de vilatorta

promís amb la llibertat del nostre 
país i amb la igualtat d’oportunitats, 
especialment en un moment tan 
transcendental com l’actual. També 
vull agrair a l’alcalde Joan Carles 
Rodríguez la seva tasca al capdavant 
d’aquest Ajuntament. 

Vull expressar-vos tot el suport 
des del Govern de Catalunya en els 
projectes de futur que tenim plan-
tejats, i dir-vos que estem decidits a 
caminar junts cap a la llibertat. 

Visca la llibertat!”.

Txell Bonet signa en el Llibre 
d'honor de l'Ajuntament

signar en el llibre d’honor de l’Ajun-
tament durant la recepció que es va 
fer a les autoritats a la sala de plens 
de l’Ajuntament. Les seves paraules 
i la seva actitud ferma i positiva van 
emocionar a tots els presents a la sa-

la. Les seves impressions van quedar 
reflecties en el llibre d’honor: 

“Un doble sentiment m’acom-
panya avui en aquesta Fira del 
Tupí de la que tinc l’honor de ser 
la presidenta. Gràcies infinites per 
haver-me convidat, i per haver 
recollit el guant quan us vaig pro-
posar exposar les ceràmiques d’en 
Jordi Cuixart, així com les de la resta 
d’interns del centre penitenciari de 
Lledoners.

Dic que el sentiment és doble 
perquè a més de l’agraïment, 
m’agradaria que fos el meu com-
pany qui pogués ser avui aquí amb 
tots nosaltres, vivint amb tots els 
vilatortins aquestes ganes que teniu 
de fer les coses ben fetes i amb 
il·lusió. 

Gràcies per la vostra energia i 
compromís per treballar per la inclu-
sió, la pau social, la democràcia i la 
llibertat. Sou el poble que feu poble.

Sempre endavant, ens veiem aviat 
amb en Jordi Cuixart.” 
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La Caminada popular de les Guilleries
443 caminadors van fer els gairebé 15 quilòmetres i mig de la Caminada 
Popular de les Guilleries del diumenge 19 de maig passat. A més del parc de 
les Set Fonts, la caminada d’enguany tenia com a segon epicentre Vilalleons 
ja que el recorregut d’aquesta 36a edició ha fet possible que la plaça de l’es-
glésia hagi estat l’alternativa puntual a Torrents. Tot i que en alguna ocasió 
l’esmorzar també s’ha fet a Sant Llorenç o a Puig-l’agulla, des del primer dia 
els propietaris de Torrents del Prat han posat a disposició la masia com a lloc 
habitual per fer-hi l’esmorzar. La caminada va passar pel Camp de l’Aviació 
en direcció a la Roca de Taradell i per la pista de Puig-l’agulla baixava fins 
a Vilalleons per enfilar la carena i arribar novament a Sant Julià. En el seu 
recorregut els participants trobaren tres punts d’avituallament repartits 
estratègicament on van ser proveïts d’aigua, làctics i fruita. A l’arribada se’ls 
va obsequiar amb el tercer tupí de la col·lecció –de color groc-. 

En el Concurs de la Caminada es demanava el nom de la masia que va 
ser enderrocada l’any 1938 per fer-hi l’Aeròdrom Vilatorta i el sorteig entre 
els que van encertar que era la Mata van resultar guanyadores l’Anna Besolí 
amb un podòmetre, la Berta Pelegrí amb un llum frontal i l’Anna Vilaró 
amb uns bastons de marxa nòrdica.

La Diputació de Barcelona publica 
l’exposició virtual “Desmuntant la 
República” a la web de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural, en la que hi ha 
dos documents de l'arxiu municipal 
de Sant Julià de Vilatorta -Un expe-
dient de depuració de funcionaris 
(1939-1940) i una carta de la Caixa 
bonificant als nascuts el dia de la 
victòria 1939-. L’exposició presenta 
retalls de la vida d’homes i dones 
que van viure el període cronològic 
que abasta majoritàriament des de 
l’any 1936 fins als anys 1950 i que 
inclou l’esclat de la Guerra Civil, 
la victòria del bàndol franquista 
amb la consegüent supressió de 
les institucions republicanes, la 
postguerra i, l’inici i consolidació 
de la Dictadura del General Franco. 
L’objectiu és mostrar el profund 
canvi que va patir la societat cata-
lana a tots els nivells -social, polític, 
econòmic i cultural- en el pas de la 
Segona República a la imposició del 
Franquisme, quan es compleixen 
80 anys de la fi de la Guerra Civil 
espanyola.

exposiCió virtual "desmuntant la repúbliCa"

La intencionalitat de Desmun-
tant la República és difondre la 
cruesa i l’esperit de revenja que 
va evidenciar el règim franquista 
envers el bàndol perdedor i que 
van patir directament els nostres 
avantpassats més directes. Tants 
anys després costa de creure aquella 
demostració d’odi i repressió. Amb 
tot, ens ha de servir per defensar i 
millorar els drets i les llibertats de 
les nostres democràcies actuals.

Desmuntant la República és 
una mostra de documents d'arxiu 
d’ajuntaments de la província de 

Barcelona, formada per 129 do-
cuments procedents de 48 arxius 
municipals. Amb aquesta mostra es 
pretén posar a l'abast de tothom, 
interessats, investigadors i ciutadans 
en general els documents d'arxius 
municipals de poblacions de fins a 
10.000 habitants que són gestionats 
pels arxivers itinerants del Programa 
de Manteniment de la Xarxa d'Ar-
xius Municipals. 

Podeu visitar l’exposició virtual 
“Desmuntant la República” a 
https://www.diba.cat/es/web/des-
muntant-la-republica/
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La temporada 2019 de les piscines municipals va començar el dissabte 15 
de juny passat amb una posada a punt de les instal·lacions que ha suposat 
una inversió de 50.000 euros en la millora del sistema d’electròlisi salina 
de la sala tècnica, així com del sistema de recollida d’aigües pluvials del 
contorn de la zona de bany i l’adequació de l’espai del bar-restaurant. 
Aquestes obres han estat subvencionades per la Diputació de Barcelona a 
través del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments 
locals, a executar aquest any 2019.

L’horari d’obertura al públic de les piscines municipals és de 10 del matí 
a 2/4 de 8 de la tarda i les entrades i abonaments mantenen el mateix preu 
de fa unes quantes temporades.

Nova temporada d'estiu de 
les piscines municipals

La Junta de Govern del 27 de 
maig passat va acordar adjudicar 
el contracte per l’explotació del 
bar-restaurant del pavelló i del bar 
de les piscines municipals a Maria 
Aguilar Rosa. La seva fou l’única 
proposta presentada. En la licitació 
es tenien en compte cinc criteris ava-
luables: la qualificació i experiència 
del personal, el compromís d’utilit-
zació de productes de proximitat, 
l’aportació d’equipament com ara 
electrodomèstics i mobiliari, millora 
a l’alça del cànon i redacció d’un pla 
funcional.

La durada de la concessió de la 
gestió dels dos serveis és de cinc anys, 
prorrogables a cinc més. Referent a les 
piscines, a més de la gestió del servei 
de bar el concessionari s’encarrega 
del control i venda d’entrades i de la 
neteja dels vestidors i dels lavabos.

Concessió 
del bar de 
les piscines
i del pavelló

Les guanyadores del concurs de la Caminada

Anna Besolí Berta Pelegrí Anna Vilaró
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Des de primera hora del matí fulls de color groc penjaven de la pèrgola 
de la plaça de Catalunya. Era la tercera edició de l’Estenem Poesia, un 
projecte d’Òmnium Cultural per celebrar la Diada de Sant Jordi i que 
enguany ha arribat a 11 municipis de la comarca d’Osona. Els poemes del 
llibre “1-O. Trenta poetes per la llibertat” han farcit el recull de més de 100 
peces d’autors i autores d’Osona i el Lluçanès. Estenem Poesia consisteix 
en cobrir de poemes i textos un lloc emblemàtic d’un poble o ciutat i que 
tothom qui ho desitgi pot agafar els textos que més li agradin. 

Com és costum, el mateix dia les Ampes i els centres escolars també van 
sortir al carrer amb parades de roses i llibres. A més de donar ambient i 
color al poble, vilatortins i vilatortines podien comprar a Sant Julià mateix 
les roses de Sant Jordi.

La jornada es va cloure amb una representació de la llegenda de Sant 
Jordi a càrrec de Titelles Vergés. Petits i gran ompliren el Saló Catalunya per 
seguir les aventures del cavaller Jordi que maldava per alliberar la princesa 
del drac ferotge.

Durant el mes d’abril el Consorci per a la Normalització Lingüística va 
impulsar la campanya "A l'abril cada paraula val per mil". En aquesta edi-
ció, la setena, els cartells contenien enigmes-endevinalles relacionats amb 
els comerços que els exposaven. L'objectiu d'aquesta activitat és difondre 
un aspecte més lúdic de la llengua i exposar-la als aparadors de les botigues 
de la comarca d'Osona. Amb això, s’intenta despertar l'interès i la curiositat 
per la llengua. En aquesta ocasió, més de 600 persones participaren en 
el concurs en el qual calia resoldre un nombre determinat d'enigmes i 
esmentar el lloc on estaven exposats. Jordiet se’n va endur el premi d'un 
viatge de cap de setmana per a Mallorca i cap de les 32 persones de Sant 
Julià i Vilalleons que hi participaren s’endugué un dels 9 vals de compra 
de 50 euros per les botigues que exposaven el cartell. Podeu consultar tota 
la informació a: blogs.cpnl.cat/concurscat.

la poesia i els titelles 
protagonistes de la 
diada de sant Jordi

El mes de maig passat es va acabar 
la instal·lació per fer arribar la fibra 
òptica al nucli de Vilalleons. Les 
llars que ho desitgin poden con-
tractar el servei a través de l’empresa 
Goufone. La fibra òptica suposa un 
augment significatiu de la velocitat 
en les connexions a internet respecte 
l’ADSL i és més fiable ja que no és 
susceptible a les avaries del telèfon. 
Goufone:
Carrer Bisbe Ató, 4 de Vic.
Horari: de dilluns a dissabte
de 10 a 14h i de 16 a 20h.
Telèfon: 933900516
osona@goufone.com. 

L’Ajuntament es mostra espe-
cialment satisfet d’haver resolt un 
problema crònic de Vilalleons. La 
velocitat actual d’ADSL era ridícula 
i totalment insuficient per les neces-
sitats actuals de la població, ja que no 
arribava als 3 Mbps. Amb l’arribada 
de la fibra òptica a Vilalleons aquesta 
xifra com a mínim serà 100 vegades 
més gran, ja que la velocitat més 
baixa en contractar fibra òptica és de 
300 Mbps. A més a més permet que 
la població de Vilalleons pugui de-
manar la portabilitat del seu telèfon 
fix, si no vol quedar incomunicada 
en cas d’avaries amb pèrdua de la 
cobertura mòbil.

També és important recordar 
en el cas de Vilalleons que la fibra 
òptica no és conductora de l’elec-
tricitat, i que per tant no condueix 
les descàrregues elèctriques en cas de 
tempesta.

Fins ara, moltes de les cases de 
pagès de la zona i del poble de Vi-
lalleons tenien contractat el servei 
de radioenllaç a l’antena de l’antic 
Ajuntament per poder accedir a 
Internet, servei que ja prestava Gou-
fone i que de moment es mantindrà 
pels habitatges que ho requereixin.

La fibra òptica 
ja ha arribat 
a Vilalleons
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setmana de la gent gran i Homenatge a la vellesa
Del 4 al 10 de juny passat Sant 
Julià va viure una nova Setmana 
de la Gent Gran amb un programa 
d’activitats molt variat i molt bona 
acceptació i participació. Cada dia 
de la setmana era dedicat a una 
activitat concreta, començant pel 
dilluns amb una exhibició i pràctica 
de balls en línia coordinada per Fi-
na Masmitjà; dimarts, l’Anna Malé 
va proposar un taller de ramets 
de flors boscanes; el dimecres un 
cafè-tertúlia sobre els drets i deures 
de la gent gran; el dijous, Josep M. 
Villegas va fer una xerrada sobre 
el servei de teràpia ocupacional i 
productes de suport; el divendres la 
projecció de la pel·lícula “Nosaltres 
en la nit”, en una sessió de cinefò-
rum; i dissabte es va fer una visita 
guiada al Museu de la torneria de 
Torelló. 

La segona edició de la Setmana 
de la Gent Gran es va cloure amb 
la celebració del 24è Homenatge a 
la Vellesa com a a reconeixement 
a les persones grans del poble i 
que enguany ha comptat amb la 
participació de 38 avis i àvies de 
més de 80 anys del municipi. A 
la plaça de l’Ajuntament l’alcalde 
i la regidora de gent gran, Trini 
Subirana, reberen als avis i les àvies 
amb una rosa i unes paraules de 

benvinguda i els acompanyaren a 
la missa en memòria de la gent 
gran del poble, oficiada per mossèn 
Jaume Reixach i cantada per la 
coral Cants i Rialles. De tornada 
a la plaça de l’Ajuntament els 
esperaven professors de l’Aula de 
Música amb una actuació a mode 
de pinzellada musical.

Després del dinar servit al Saló 
Catalunya, el poeta Anton Carrera 
els va dedicar uns poemes. Durant 
la sobretaula i abans de l’actuació 
del Mag Marin tots els homenat-
jats van rebre un obsequi i es va 
lliurar una placa commemorativa a 
l’Engràcia Pujol i Francesc Xavier 
Vilar, els homenatjats d’enguany.

Amb l'organització de la Setmana de la Gent Gran i l'Homenatge a la 
Vellesa Trini Subirana s'acomiadava com a regidora de l'Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta. Durant els dos mandats que ha estat al capda-
vant de la regidoria de Serveis socials, Gent gran i Habitatge ha tirat 
endavant projectes molt importants pel poble com l'obertura de l'Espai 
Activa't, el servei de menjador social, la implantació de la targeta de 
transport T-10 i targeta moneder d'ajuts econòmics per a l'alimentació, 
així com la gestió de l'ampliació de la borsa d'habitatges socials, entre 
d'altres. En l'acte d'Homenatge a la Vellesa l'alcalde li va dedicar unes 
paraules d'agraïment i un present que la Trini va rebre emocionada.
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Naixements 
Aram Collado Masó 12/04/2019
Isard Bassols Calm 27/04/2019
Èlia Anglada Molist 02/05/2019
Roger Sala Farré 05/05/2019
Nil Vargas Canadell 07/05/2019
Simón Riera Gutiérrez 23/05/2019
Sergi Godayol Nepali 25/05/2019
Gina Cortina Morató 03/06/2019
Elna Sorts Font 24/06/2019
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Mercè Grau Subiranas (91) 16/06/2019
Carme Oriol Serratosa (90) 18/06/2019
Carmen Montalvo Quesada (83) 25/06/2019
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 54 Baixes padró   59
Naixements  9 Defuncions    3  
Habitants a 25 de juny de 2019: 3.161
(1.566 homes i 1.595 dones)
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Eleccions
europees
En la jornada electoral del 26 
de maig a més de les eleccions 
municipals també es votava pel 
Parlament europeu. A Catalunya 
els dos líders de l'independentisme 
català a l'exili i a la presó, Carles 
Puigdemont i Oriol Junqueras, 
van ser escollits com a diputats 
del Parlament a més de l'excon-
seller Toni Comín que també va 
guanyar el seu lloc a l'Eurocambra. 
El PSC va quedar segona força a 
Catalunya amb un 22,13% dels 
vots. Ara Repúbliques va obtenir 
un 21,19% a Catalunya, i com 
que es presentava en una coalició 
integrada per ERC, Bildu i el BNG 
va obtenir 3 escons a l'Eurocam-
bra, entre els quals el de Diana 
Riba, la dona de Raül Romeva. 
Ciudadanos va ser la quarta força 
amb un 8,63%, seguit de molt a 
prop per En Comú-Podem amb 
el 8,44% i el PP amb un 5,17% ( 
78.862). La ultradreta de VOX va 
ser la setena força, amb un 1,99% 
dels vots.

Cens 2.423

Vots 1.887

Participació 77,87%

Vots blanc 11 (0,58%)

Vots nuls 3 (0,16%)

JxCAt -LlxE 1.371 72,66 %

ERC-Ara 370 19,61 %

PSC 42 2,23 %

Podemos -IU 21 1,11 %

Cs 21 1,11 %

PP 20 1,06 %

Altres 28 1,48 %

La Flama del Canigó. Fa més de 50 anys que arreu dels Països Catalans 
encenem els focs de sant Joan amb la Flama del Canigó, duta pels catalans 
del nord. El 23 de juny passat es va renovar el ritual i Vilalleons i Sant Julià 
van encendre les fogueres amb la força d'una flama fidel a les seves arrels. 

Cançons del Grup de Folk. El dissabte 29 de juny passat el 
grup Belles Cançons van ser presents novament a Sant Julià per cantar i 
fer cantar a tota la gent que va assistir en aquesta vetllada del cicle Estiu 
Set Fonts. Si l'any passat eren cançons de Lluís Llach, -coincidint amb 
els 50 anys de l'Estaca- i fa dos anys peces dels Esquirols, enguany han 
estat protagonistes les cançons del Grup de Folk. 
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FESTA
MAJOR

DE
VILALLEONS

DIJOUS, 25 DE JULIOL

2/4 d’11 de la nit
MONGETADA
amb l'actuació d'en PEYU

DIJOUS, 15 D’AGOST

9 del matí:
TORNEIG DE BOTXES

3/4 d’11 del matí:
MISSA SOLEMNE

5 de la tarda:
AUDICIÓ DE SARDANES
cobla
JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT

7 de la tarda:
CANTADA D’HAVANERES
amb els HAVANERUS
i rom cremat

DISSABTE, 17 D’AGOST

10 de la nit, a l’església:
CONCERT

DIUMENGE, 18 D’AGOST

9 del matí:
TROBADA DE PUNTAIRES

11 del matí: ZUMBADA

6 de la tarda:
ACTUACIÓ INFANTIL 
amb l'animador GABI
I FESTA DE L’ESCUMA

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
DEL PARC DE LES SET FONTS

dijous, 25 de juliol

*
8 de la tarda

*
Aula de Cultura
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eAplec de Sant Ponç
Excepcionalment l’Aplec de 
Sant Ponç d’enguany es va fer 
dos dies més tard de la data 
del sant -el dilluns dia 13 de 
maig- per dues raons. La pri-
mera per una qüestió personal 
dels propietaris de Puigsec i 
la segona, aprofitant l’avinen-
tesa, per facilitar l’assistència 
dels alumnes de les escoles 
del poble que tenen per cos-
tum pujar a l’ermita els nens i 
les nenes de les classes de ter-
cer i quart, tot i que finalment 
només hi van poder assistir els 
de l’escola Bellpuig. Va ser un 
matí realment primaveral on el 
sol feia lluir més que mai la ver-
dor de l’entorn de Puigsec. De 
mica en mica anava arribant la 
gent. Els uns amb cotxe per la 
sinuosa carretera dels xiprers i 
els altres que anaven a peu en-
filaven per la drecera. La qües-
tió era ser puntual a la trobada. 
Des del padró, situat dalt del 

David Arnal publica un treball de
recerca sobre els Goigs del Roser

La passió de David Arnal Be-
naiges per les Caramelles del 
Roser l’ha motivat per fer un 
treball de recerca com a prova 
de pas de cicle i obtenció del 
títol de Músic instrumentista 
tradicional amb la tarota, que 
atorga el Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Ca-

talunya. El treball és exhaus-
tiu i tracta diversos objectius 
com ara un anàlisi musical 
dels Goigs del Roser –tipus 
de composició, estructura, 
harmonia, etc-, la història de 
les Caramelles del Roser, l’eti-
mologia (estudi de les parau-
les), l’organologia (estudi dels 

instruments musicals) i la con-
textualització del fet carame-
llaire amb un mapa on s’iden-
tifica geogràficament els més 
de 400 pobles dels Països 
Catalans on es canten o s’han 
cantat caramelles. Referint-se 
a la gent de Sant Julià, Da-
vid Arnal diu “jo sóc de Pinell 
de Brai, un poble de la Terra 
Alta i encara que no tenim les 
caramelles com a tradició, 
he pogut veure en vosaltres 
aquell caliu que dóna la gent 
de poble quan algú li pregun-
ta per les nostres tradicions, 
sobretot aquelles que ens fan 
peculiars o les vivim amb més 
fervor o passió”. Coincidint 
amb la trobada de caramelles 
de Flix que es va fer el dia 11 
de maig passat, David Arnal 
va fer lliurament de dos exem-
plars del seu treball pels arxius 
de les Caramelles del Roser i 
de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta.

serrat i des d’on es veuen unes 
magnífiques vistes del poble i 
el fons de la Plana, mossèn 
Jaume Reixach, acompanyat 
de mossèn Jordi Triadó, va fer 
el ritual de la benedicció del 
terme. Ja dins la capella, es va 
oficiar la missa acabant amb 
el cant d’unes estrofes dels 
Goigs de Sant Ponç. A l’entra-
da de la casa pairal esperaven 
les saques amb els panets per 
ser beneïts i repartits a tots els 

assistents a la portalada del 
jardí. A l’era tot estava a punt: 
una llarga taula a sota el ten-
derol proveïda de tomàquets, 
oli, sal i talls de fuet perquè 
els parroquians hi suquessin 
el pa per esmorzar. N’hi havia 
que portaven una mica de tast 
dels embotits de la matança 
del porc de l'hivern i d’altres 
la bota de vi ben proveïda. En 
aquella hora mos i glop eren 
mel.
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Nova represeNtació de
 CRIM QUA-LI-FI-CAT

dissabte 13 Juliol - saló cataluNya - 18:30h.
Vilatorta Teatre tornarà a representar "Crim qua-li-fi-cat" 
a 2/4 de 7 de la tarda del dissabte 13 de juliol, en el marc 

de la NIT D'ENTITATS que enceta la FESTA MAJOR

po
bl

e Vilatorta Teatre posa en escena “Crim qua-li-fi-cat”
Una parella de nuvis contracta 
un electricista per fer reformes 
a la casa on aniran a viure. Una 
casa on hi ha un presumpte 
assassí, un bagul amb un mort 
i una taca de sang. El nuvi fa 
fora l’electricista, la núvia el fa 
tornar, el “xispa” va bevent co-
petes de conyac... Aquesta és 
una pinzellada de l’argument 
de l’obra “Crim qua-li-fi-cat” 
de l’actor, director i autor tea-
tral Joan Rosquellas, que Vila-
torta Teatre va presentar el cap 
de setmana del 8 i 9 de juny 
al Saló Catalunya. Joan Rosell, 
Salvador Gilabert, Iris Carrace-
ro, Ruth Nieto, Valentí Martín, 
Montse Reina, Eli Llauradó i 
Eduard Mimoso, donen vida 
als personatges d’una comè-
dia d’hora i quart de durada, 
sense intermedis, que fan pas-
sar una estona ben divertida a 
l’espectador. 

Activitat de l'Associació 
de Veïns de Vilalleons

El 15 de juny passat, junt amb d'altra gent, 
l'Associació de Veïns de Vilalleons va ser 
convidada a una trobada del Projecte Sylvia 
promogut per l’Institut Català d’Ornitologia 
que utilitza l’anellament científic per obtenir 
informació, a llarg termini, de les poblacions 
d’ocells terrestres de Catalunya. El grup en-
carregat de realitzar aquesta tasca és el Grup 
d’Anellament de Calldetenes. A més de les 
explicacions ornitològiques es feren captu-
res de diferents ocells per anellar els que no 
ho estaven i tornar-los a deixar en llibertat.

Torra rep les associacions 
de donants de sang

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del 
Donant de Sang el 14 de juny passat, el President 
de la Generalitat va presidir l’acte d’homenatge 
i reconeixement als donants de sang d’arreu del 
país. Quim Torra va agrair públicament la tasca 
dels donants de sang i de les persones que tre-
ballen anònimament per promoure la donació i va 
animar a la ciutadania a fer donacions regulars, 
voluntàries i altruistes. En aquest acte que es va 
fer al Palau de la Generalitat hi assistiren els dele-
gats d’Osona, entre els quals hi havia l’Anna Rifà 
com a representant de Sant Julià de Vilatorta.
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eEls de 3r del Bellpuig presenten “El presoner alcalde”
al concurs Participa Méliès de l'Obra Social "La Caixa"
Pobre alcalde! Un pres fugi-
tiu agafa la roba de l’alcalde 
i es fa passar per ell tot pas-
sejant pel poble i inaugurant 
activitats i obres importants. 
Mentrestant, el pobre alcalde 
és perseguit per dos policies 
que l'han confós amb el pres. 
Aconseguirà escapolir-se el 
pres? Aconseguirà l’alcalde 
convèncer a la gent que ell és 
realment el batlle del poble? 
Aquest és l’argument de “El 
presoner alcalde” el vídeo que 
els alumnes de 3r de l’escola 
Bellpuig han presentat al con-
curs Participa Méliès. Un con-
curs de vídeos curts i muts, 
convocat per l’Obra Social 
"La Caixa" on es pot participar 
amb l’escola o de forma par-
ticular. La 7a edició del Méli-
ès va començar l’octubre de 
2018 i es va acabar el 29 de 
maig passat. En aquesta edi-
ció s’hi han presentat gairebé 
600 vídeos dels quals 379 han 
passat la preselecció en diver-
ses categories. El vídeo del 
Bellpuig va passar el tall i com-
petia amb 54 vídeos més en la 
categoria de primària. “El pre-
soner alcalde” va ser el quart 
vídeo més votat pel públic. 

L’art ha estat el tema que 
ha treballat l’escola Bellpuig 
durant el curs 2018-2019 i els 
de tercer de primària els va to-
car ser la classe del cinema. 
Des de bon començament els 
nens i les nenes van fer una 
llista del que volien aprendre 
i fer relacionat amb el 7è art i 
se'ls va ocórrer fer una pel·lí-
cula. Assabentats del projec-
te Participa Méliès tenien clar 
que es presentarien al con-
curs. “El presoner alcalde” 
va sorgir d’una pluja d’idees 
per perfilar, posteriorment, els 
personatges i fer el càsting per 
repartir els papers. En ser una 
pel·lícula muda es va tenir en 

compte sobretot l’expressió 
corporal i facial. El Saló, la pla-
ça de Catalunya, el camp de 
futbol, el parc de l’Albereda i 
altres indrets a prop de l’esco-
la foren els escenaris d'un ro-
datge que va durar tot un matí. 
Del vestuari se’n va encarregar 
cada família buscant per casa 
vestits adients per simular 
l’època. Els mateixos nens van 
construir els elements d’atrez-
zo -la bomba, les entrades i 
la decoració del pastís-. Una 
característica important del 
film és la música que va ser 
interpretada pels alumnes que 
saben tocar instruments i els 
mestres de l’Aula de Música 
van fer els arranjaments.

Els 20 alumnes de tercer 
volen donar les gràcies a to-
tes les famílies per la seva im-

plicació, a l’Anna Ausió per la 
idea de fer la música ells ma-
teixos; a la família Parés-Bi-
rosta per facilitar la gravació 
de la banda sonora; a la Nú-
ria Freixenent i els mestres 
de l’Aula de música pels ar-
ranjaments; a tota la gent del 
Bellpuig –mestres, alumnes i 
tècnics- per la col·laboració, 
suport i ànim; a l'Ajuntament 
per deixar-los els espais es-
cenogràfics i a la seva pro-
fessora Núria Montmany per 
haver-los ajudat a fer realitat 
un projecte pedagògic divertit 
que els ha permès conèixer 
més a fons el món del cinema. 

Podeu veure
"El presoner alcalde" a la web:
paticipamelies.com
(7a edició - apartat primària).
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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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El primer sol de juny es va 
despertar puntual per omplir 
de claror un cel sense núvols, 
que s’anava tenyint de blau 
damunt els estands que ocu-
paven els carrers i places cen-
trals de Sant Julià de Vilatorta 
amb motiu de la celebració de 
la Fira del Tupí. Un grup ma-
tiner de pintors s’apropava, 
amb les teles sota el braç, a 
la carpa de l’organització per 
fer la inscripció al 28è Con-
curs de pintura ràpida, men-
tre els firaires omplien sense 
pressa els seus estands amb 
figures delicades de ceràmica 
i terrissa. Tot un esclat d’olles, 
tupins, cassoles, gerres, plats, 

rajoles, petites escultures i or-
naments de bijuteria que de 
seguida captivaren la fira amb 
vida, llums i coloraines que 
algun dels pintors s’afanyava 
per atrapar amb ràpids movi-
ments i traços de pinzell.

La música sonava suau pels 
altaveus quan els primers visi-
tants començaven a passejar 
per la vintena d’expositors de 
diferents pobles de Catalunya 
que són un referent en aquest 
camp i la presència també 
d’un convidat de Portugal i un 
de la Catalunya nord. De mica 
en mica, com un formigueig, 
la gent es va anar aplegant a 
la plaça de l’Ajuntament per la 
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Tupí, on aquest any la presi-
denta d’honor, la periodista 
Meritxell Bonet acompanyada 
del vicepresident de la Gene-
ralitat Pere Aragonès, després 
d’unes emotives paraules, va 
tallar la cinta que subjectava 
el gran tupí de terrissa que en 
caure a terra va quedar esmico-
lat en mil bocins entre sorpresa 
i aplaudiments de la gent.

Després d’un homenatge a 
Rosa Garcia que ha sigut la di-
rectora artística de la Fira du-
rant 10 anys, i la presentació 
de la nova directora la Núria 
Nofrarias que agafa el relleu 
amb molta il·lusió, s’inaugurà 
l’exposició “Emocions i argila 
des de la presó” on es podia 
veure la ceràmica que Jordi 
Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural i parella de la Txell 
Bonet, i altres interns fan com 
activitat de tallers a la presó 
de Lledoners. També es va 
donar a conèixer el veredicte 
de l’11è Premi de ceràmica 
“Memorial Joan Capdevila” 
pel projecte “Diàleg” de la ce-
ramista Sol Roca.

 L’alcalde de Sant Julià, jun-
tament amb els regidors de 
l’Ajuntament, la presidenta de 
la Fira i el vicepresident de la 
Generalitat feren el recorre-
gut inaugural per tota la Fira 
fins arribar, després de creuar 
el carrer del pont, a la plaça 
Major que, ja de per si molt 
bonica, sorprenia vestida de 
festa, i on el col·lectiu Terra de 
Tupinots hi va escenificar l’Ou 
com balla amb un sortidor 
d’aigua engalanat per a l’oca-
sió amb càntirs que emergien 
de l’estany, tupins, cassoles 
de terrissa i centres florals 
fets amb verdures de tempo-
rada, anticipant-se uns dies a 
la festa de Corpus.

Una olor molt bona comen-
çava a deixar-se sentir quan 
s’acostava l’hora de dinar. El 
xup-xup del cap-i-pota amb 
cigrons, les croquetes varia-

Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart i Presidenta d'Honor de la Fira en el 
moment de tallar la cinta per fer caure el tupí d'inauguració, acompanyada 
de Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, l'alcalde Joan Carles 
Rodríguez i els membres de la corporació municipal.
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Rosa Garcia va rebre un emotiu homenatge pels deu anys com a directora 
de la Fira del Tupí. 

des, l’amanida de l’avi Pere i 
un tiramisú de fruits vermells 
van ser els plats que obriren 
la gana a més d’un i de dos a 
les carpes que acollien aquest 
any el ja tradicional i molt con-
corregut Mos del Tupí, a càr-
rec dels restaurants els Lle-
ons, les Set Fonts, la Botiga 
dels Canelons i la Pastisseria 
Crossandra i amenitzat amb 
música en directe pels alum-
nes de l’EUMVIC.

A mitja tarda la ballada i ta-
ller de swing pels membres 
de Vic Kick Swing ens va des-
vetllar de la son de la migdi-
ada per transportar-nos uns 
moments al Nova York de la 
dècada dels anys vint on el 
xarleston i el lindy pop feien 
voleiar les faldilles alegrement 
amb els seus ritmes esbojar-
rats i passos improvisats.

 Ja mes pausadament, a 
l’Aula de Cultura, es va fer la 
presentació de la proposta 
guanyadora de la Beca Josep 
Romeu 2017-18, “Les argiles, 
clau de la ceràmica a Sant Julià 
de Vilatorta” d’Anna Anglisano.

Finalment ja per tancar el 
dissabte, al Saló Catalunya, 
Isaac Gelabert director del 
Làctium, va acompanyar la 
seva conferència “Del mató al 
tupí, història d’un formatge” 
amb un tast de formatges del 
tupí i vins d’àmfora.

L’endemà diumenge es va 
tornar a llevar amb un dia serè 
i amb olor de xocolata desfeta. 
Un nou grup de pintors planta-
va els seus cavallets mentre la 
mainada gaudia d’un espec-
tacle infantil de l’animadora 
Idoia a la plaça Catalunya. Els 
expositors, l’ànima de la Fira, 
tornaven a mostrar els seus 
productes als visitants que 
de mica en mica omplien els 
carrers i places del poble. Una 
conferència d’Albert Colomer 
a l’Aula de Cultura sobre la 
“Llum a través de la ceràmi-
ca”, versava sobre la Gelo-
sia llibreta i la intervenció de 

l’Hospital General de Vic amb 
la ceràmica d’Antoni Cumella.

A les dotze, com cada diu-
menge, la gent de Música per la 
Llibertat celebraren un acte en 
defensa dels drets civils i polí-

tics estrenant una versió adap-
tada per l’Anton Carrera de la 
cançó d’El Partisà, coneguda 
com Bella ciao, amb l’assistèn-
cia com a convidada de Mont-
serrat Puigdemont, germana del 

Julio Garcia es va endur el primer premi del Concurs de pintura ràpida, el 
segon va ser per Joan Vila Arimany i el premi aquarel·la per Josep Plaja. 
55 artistes participaren en aquesta edició en la que també s'estrenava una 
trobada d'sketchcrawl amb 12 dibuixant.

Sol Roca amb el projecte "Diàleg" va guanyar el Premi "Memorial Joan 
Capdevila" per a la intervenció ceràmica que es farà a la Sala de Plens de 
l'Ajuntament. En aquest certamen es presentaren set propostes: Albert Alay 
amb "Finestra a la Plana", Bugossa amb "Finestres a les Guilleries", Gemma 
Codina i Montse Cots amb "Paisatges de contrast", Marc Iturrí amb "Tríada", 
Sama Genís amb "Origen" i Estudi Tres Llunes amb "Intervenció ceràmica a 
la Sala de Plens". 
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president Carles Puigdemont.
Ja a l’hora de dinar els fo-

gons del Mos del Tupí ens tor-
naren a fer venir salivera amb 
uns fideus a la cassola amb 
costella i galeres, un arròs ne-

gre amb calamarsets i ceba 
caramelitzada, i una tapa de 
truita de patata, preparats per 
Mas Albereda, el restaurant 
del Casal d’Avis, el bar l’Escut 
i la pastisseria Crossandra. 

Tot regat amb la cervesa de 
Pilster de Manlleu.

A la tarda l’exposició dels 
quadres del Concurs de Pin-
tura ràpida i el lliurament de 
premis, que gràcies a l’eleva-
da participació i el bon nivell 
tècnic, va fer molt difícil al ju-
rat l’elecció de les obres gua-
nyadores.

 Com a acte final de la Fira, 
es va presentar al Saló Cata-
lunya una nova proposta gas-
tronòmica on es reunia gent 
del poble d’edats dispars per 
cuinar en parelles un plat de 
cassola de terrissa. La sessió 
presentada pels seus produc-
tors, la Núria May i en Carles 
Fiter, tenia com objectiu con-
servar la cuina de cassola, com 
el capipota, els peus de porc, 
l’estofat i les galtes de vedella, 
i transmetre aquest coneixe-
ment a les noves generacions. 
Aquestes sessions es van cui-
nar i gravar durant el mes de 
maig i els mateixos protagonis-
tes foren els encarregats d’ex-
plicar-nos l’experiència.

Durant tot el cap de set-
mana el poble s’emplenà de 
gent que passejava i gau-
dia sense pressa de la Fira. 
Hi havia tallers de ceràmica 
molt participatius perquè els 
nens es divertissin creant pe-
ces de fang o dissenyessin la 
seva pròpia rajola per fer un 
mural per al poble. Hi havia 
demostracions de l’ofici de 
terrisser i ceramista amb la 
realització en directe de pe-
ces fetes amb torn elèctric 
i de peu. També una expo-
sició de rajoles catalanes 
d’arts i oficis antics. També 
una ludoteca infantil i rutes 
guiades al Camp de l’Avia-
ció i la Ruta del modernisme 
i noucentisme. Hi havia con-
curs d’Instagram, trobada de 
Sketchcrawl i trobada d’au-
tocaravanes. Hi havia terra, 
ceràmica... i sentits!

Xevi Pona

Èxit de "Cassola de parelles". Salvador Gilabert i Humbert Rosell van 
cuinar una cassola de cap i pota; Conxita Godayol i Núria Güell, peus de 
porc; Dolors Blanch i Andrea Dunkel, Estofat de vedella; i Climent Villegas 
i Cristina Fiter, galtes de porc. Aquests quatre equips encetaren la nova 
proposta gastronòmica de la Fira del Tupí coordinada per Carles Fiter.

49 persones van participar en l'acte "Del mató al Tupí", el tast de formatges i 
vins d'àmfora que Isaac Gelabert i Núria May van presentar al Saló Catalunya.

L'exposició "Emocions i argila des de la presó" mostrava peces de 
ceràmica fetes per Jordi Cuixart i altres interns de Lledoners.
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La plataforma Salvem els Plataners de la Ram-
bleta per mitjà de diferents campanyes ha 
aconseguit recollir un miler de signatures, les 
quals s'entraran en forma d'instància al nostre 
ajuntament. Des de la plataforma volem agrair 
a tots els veïns i persones sensibles a aques-
ta iniciativa que s'han bolcat per no crear un 
precedent a Sant Julià de Vilatorta. De moment, 
l'Ajuntament, que tenia prevista l'aprovació ini-
cial de projecte en un ple del mes de maig, va 
retirar el punt de l'ordre del dia. 

En l'última reunió que vam tenir amb l'ajun-
tament el 20 de maig passat se'ns va proposar 
de fer una altra prova identificativa no destruc-
tiva consistent en fer una o més d'una cala en 
la zona de les arrels de l'arbrat, aquesta prova 
s'encarregaria al mateix biòleg que recomana 
treure els 29 plataners si es fan les obres. Això 
suposaria excavar a les proximitats de l'arbrat 
per identificar cap on van les arrels i poder di-
agnosticar si els serveis previstos en el projec-
te afectarien l'arbrat objecte de tala. Des de la 
plataforma creiem que aquesta no és la solució 
definitiva, creiem que és possible una propos-
ta alternativa que conservi l'arbrat i en volem 
conèixer el seu cost. 

És per això que des de la plataforma de-
manem que s’encarregui un estudi tècnic per 
contrastar la decisió de l’ajuntament amb una 
possible reforma alternativa del carrer que con-
servi l’arbrat. Creiem que la decisió de treure 
els plataners no és només tècnica, com insis-
teix l’Ajuntament, sinó que també en molta part 
és política (model de poble...).

 Precisament, el biòleg encarregat d'elabo-
rar l'informe Josep Selga va dir en l'exposició 
pública que hi havia possibles alternatives, 
però eren molt cares. Volem conèixer el cost 
d'aquestes alternatives. En aquest sentit, si 
es tracta de despeses, també demanem que 
l'Ajuntament valori el cost real de tallar els pla-
taners, cost que inclou el valor patrimonial dels 
arbres, la tala propiament dita, el sobrecost de 
sanejar el carrer de les arrels d'uns arbres de 70 
anys, el cost de refer les tanques dels particu-
lars (perquè en retirar les soques segurament es 
malmetran en bona part) i el cost de replantar 
amb arbres nous.
De la rasa a la reforma integral

 L'estudi encarregat per l'Ajuntament deter-
minava que els arbres podrien morir en cas que 
s'executés el projecte previst. Per això, inicial-
ment, un dels arguments de l'Ajuntament -que 
es pot recuperar en diversos mitjans- era que 

s'havien de tallar els arbres perquè el projec-
te preveia una rasa per passar els serveis que 
afectarien les seves arrels i, possiblement, en 
provocaria la mort. En la passada reunió, l'Ajun-
tament esgrimia que ja no és tant la rasa central 
el que mataria els arbres sinó que seria el pro-
jecte integral.

En aquest sentit, volem evidenciar que els ar-
guments per justificar la tala han anat canviant. 
Per exemple, l'argument que alguns arbres (3) 
afecten les tanques dels veïns, no s'aplica en el 
cas del roure del final del carrer, que se'n preve-
ia la conservació i que afecta greument a la tan-
ca del particular. O la poca preocupació per si 
els arbres moririen a l'hora de fer obres al costat 
dels plataners de la carretera de Vic per passar 
els serveis necessaris previstos per la Diputació 
de Barcelona, titular de la via.

 Per tot això, tornem a reiterar la nostra apos-
ta per una alternativa. Una alternativa que tingui 
en compte l'adequació del carrer i sobretot la 
conservació dels arbres, tal com ho han dema-
nat el miler de persones que s'han identificat 
en aquesta proposta de poder mantenir aquest 
important patrimoni viu del nostre poble.

Plataforma Salvem els 
plataners de la Rambleta

Un miler de firmes per salvar els 
arbres de la Rambleta
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Després de gairebé 14 anys al capdavant 
del Bar Catalunya hem decidit fer un can-
vi de cicle i encarar una nova etapa de les 
nostres vides, sense deixar de banda el món 
de la restauració. A can Cuca hi hem fet 
bons amics i hem passat grans moments. 
Han estat uns anys meravellosos que hem 
comptat amb la confiança de la gent del po-
ble per oferir un bon servei. Desitgem que 
els nous gestors del bar tinguin la mateixa 
sort que nosaltres i comptin amb tots vosal-
tres durant molts anys. Moltes gràcies Xevi, 
Anna i Charo, sabem que Can Cuca està en 
bones mans.

Diu la cançó que un adéu no és per sem-
pre, perquè hem tingut l’oportunitat de con-
tinuar fent el que més ens agrada a Sant 
Julià mateix. Ara com a responsables de 
les piscines municipals a l’estiu i de donar 
servei a la zona esportiva la resta de l’any. 
Esperem retrobar-nos novament tot fent be-
guda o prenent un bany. 

Família Company-Aguilar

Agraïment de la família
Company-Aguilar«A Sant Julià de Vilatorta celebrarem els dos 

anys de l'1-O sense plaça, tot i tenir un Ajunta-
ment d'un sol color i republicà»

Aviat tornarà a ser 1 d'octubre i farà dos anys 
de la celebració del referèndum. Com a molts 
altres municipis catalans, els veïns de Sant Julià 
de Vilatorta van custodiar i protegir el col·legi 
electoral per poder votar i decidir sobre la inde-
pendència de Catalunya davant l'amenaça de 
les forces policials espanyoles. Sortosament no 
es van reproduir les escenes de càrregues d'al-
tres pobles i ciutats que tant ens van indignar.

Per tot això, l'1-O s'ha convertit en un dia his-
tòric. Un dia que molts veïns de Sant Julià -el 
CDR va recollir 900 signatures- volen que tingui 
un espai. Aquesta proposta passa per canviar el 
nom de la plaça Marquès de la Quadra a plaça 
de l'1 d'octubre de 2017. De fet, el CDR sosté 
que el Marquès de la Quadra (Joan Maria d’Oli-
veras i Carbonell) és un títol atorgat per Felip V, 
i per tant, un títol borbònic. Felip V és sinònim 
d'imposició de l'absolutisme i que va protago-
nitzar una àmplia repressió contra Catalunya, el 
català i les seves institucions. 

El mateix novembre del 2018, des del PDE-
Cat es va proposar crear una comissió per estu-
diar la iniciativa d'introduir el nom de l'1-O en el 
nomenclàtor de carrers i places. L'equip de go-
vern (ERC) ho va veure bé. Llavors en formaven 
part els dos grups municipals, però sorprenent-
ment sense el grup impulsor de la iniciativa: el 
CDR. Com pot ser? A Vic, sense anar més lluny, 
també existeix una comissió semblant, però hi 
ha tots els partits polítics i entitats independen-
tistes (ANC, Òmnium i CDR).

El passat maig del 2019, l'Ajuntament infor-
mava que s'ha encarregat un estudi a l'histori-
ador Carles Puigferrat sobre la figura del Mar-
quès de la Quadra, sobre la seva relació amb 
el poble. En el text, el mateix consistori explica 
que el nom de la plaça ve donat per la dona-
ció de 6.000 pessetes del marquès per cons-
truir l'actual edifici de l'ajuntament i ho qualifica 
d'altruista. Un altruisme que, amb la poca infor-
mació que tenim, podria ser ben bé un rentat de 
cara. En tot cas, l'estudi ho ha de determinar, 
però no l'Ajuntament ni un servidor. 

Un estudi que esperem que sigui del tot im-
parcial perquè l'Ajuntament, qui el paga, és molt 
reticent a canviar el nom de la plaça. Així s'ha 
manifestat en diverses ocasions, remarcant que 
és un procés difícil i no és la data defintiva de 
la República Catalana. Difícil per què? En el cas 
dels pocs veïns de la plaça, l'Ajuntament podria 
facilitar-los el canvi de nom i entre tots sufragar 

les despeses si n'hi ha. Entenc que seria més 
complicat canviar el nom al carrer més llarg del 
poble, no? I pel que fa a la data defintiva, ja es 
veurà quina serà, però de moment, 900 perso-
nes volem un espai per l'1-O.

Davant d'aquesta reticència, espero i desit-
jo que l'Ajuntament sigui més transparent en 
aquest procés. Com a mínim, incorporant els 
impulsors de la iniciativa a la comissió. Que no 
tot s'ho faci i s'ho desfaci el mateix Ajuntament 
que no vol canviar el nom. La majoria de mu-
nicipis d'Osona ja tenen un espai per aquesta 
data. I sembla que a Sant Julià de Vilatorta ce-
lebrarem els dos anys de l'1-O sense plaça, tot 
i tenir un Ajuntament d'un sol color i republicà.

Carles Fiter

I la plaça 1-O, què?
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Català a l'atac

El poble gitano o rom prové de 
les zones índies del Panjab i el 
Rajasthan. És un poble histò-
ricament nòmada que al segle 
X va començar un èxode cap 
a Occident. Al final de l'edat 
mitjana van penetrar a Euro-
pa, per això actualment hi ha 
gitanos a gairebé tots els pa-
ïsos europeus. El mot gitano 
deriva d’egiptano, terme amb 
què s’hi referien els europeus 
perquè creien erròniament que 
venien d’Egipte, on només van 
estar-se de passada. 

Quan els gitanos van arribar 
a Catalunya parlaven romaní, 
una llengua d'origen indoeu-
ropeu derivada del sànscrit. 
Més tard, van començar a em-
prar el caló, una variant sobre 
una base romànica que afegia 
mots romanís. I amb el temps, 
els gitanos catalans van incor-
porar el català com a llengua 
de comunicació fins i tot en-
tre ells; de fet, encara és així 
als nuclis històrics de Tarra-
gona, Lleida o Perpinyà. Ar-
ran d'aquesta convivència, el 
català ha incorporat paraules 
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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/

calós; es tracta de mots que 
formen part del lèxic comú 
de tots els catalanoparlants, i 
molts apareixen al Diccionari 
de l'Institut d'Estudis Cata-
lans.

Una paraula catalana for-
ça habitual en registres fami-
liars és calé o calés. Ve del 
mot caló, que significa 'negre, 
fosc', i originàriament feia re-
ferència a les monedes de 
coure, més brunes que les 
de plata (dites parné, derivat 
de parnó, que vol dir 'blanc'). 
Era una manera simpàtica de 
comparar la tonalitat de les 
monedes de coure i de plata 
amb el color de la pell de gi-
tanos i paios (fosc i blanc). 
Posteriorment, aquest mot va 
abraçar el significat general de 
'diners'. 

Una altra paraula curiosa 
que també trobem al diccio-
nari normatiu i que ha arribat 
del caló és halar, pronunciada 
amb h aspirada. Així doncs, 
halar i halància són variants 
fonètiques de hamar ('menjar') 
i hamància ('aliment, menjar, 

gana'). Altres mots i expres-
sions del llegat caló són can-
gueli ('por'); xaval i xavala 
('noi, noia'); catipén ('pudor'); 
pirar ('marxar') i l'expressió 
tocar el pirandó ('anar-se'n, 
tocar el dos'); fer el longuis 
(‘dissimular’); paio (‘individu’ o 
‘entre els gitanos, el qui no ho 
és’) i clissar ('veure, reparar'). 
Carrincló (‘passat de moda, 
ridícul’) és un altre gitanisme 
que a Lleida ha adoptat un 
significat diferent, nascut al 
barri antic de la ciutat. En llei-
datà una persona carrinclona 
és castissa, autèntica. 

Així doncs, amb aquesta 
petita mostra de mots i ex-
pressions d’origen caló po-
dem constatar que, al llarg de 
600 anys d’història, el llegat 
del poble gitano ha contribuït 
en força mesura a ampliar i en-
riquir el nostre lèxic col·loquial.

CPNL - Oficina Osona

Paraules catalanes d'origen caló

Sabíeu que mots com cangueli, carrincló, calés o fer el 
longuis venen del català caló i, al seu torn, de la llengua 
romaní, que neix fa 1.000 anys a al nord-oest de l’Índia?
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Arxiu Nacional (@arxiunacional) 2 d’abril
Els safareigs públics eren sovint espais de 
socialització i de posar-se al dia dels rumors del 
poble, per això encara diem "fer safareig" quan 
parlem de xafardejar 
 Safareigs públics de Sant Julià de Vilatorta (anys 
1915-1925)
#LAiguaÉsVida #tradició #vidaquotidiana

CarlosDRS (@Caarlosdrs) 11 d’abril
He estado 3 dias en Sant Julia de Vilatorta @
aj_SJV un pueblo muy muy bonito, pero es una 
pena la cantidad de lazos, pancartas y banderas 
independentistas que te puedes llegar a encon-
trar. Una pena.

Claudia Dunkel (@ClaudiaDunkel_2) 16 maig
Tot i tenir les finestres tancades, des de les 5 
del matí que no s'aguanta la pudor de purins... I 
segueixen passant cubes!!  És normal @aj_SJV ? 
#stop #purins #santjuliàdevilatorta

Jordi Vila (@JvfVila) 17 de maig
@AVV_jcrodriguez @joancrodriguez No hagués 
estat de més regalar una lupa juntament amb el 
programa electoral...

Vilatortins 
en xarxa @

Des de l'octubre de 2017 Catalunya s'ha 
omplert de llaços grocs per demanar l'alli-
berament dels presos polítics. La gent posa 
llaços i cintes grogues -de roba o de plàs-
tic- als balcons, finestres, arbres, faroles o 
mobiliari urbà. S'ha d'anar molt en compte, 
però, que la reivindicació no es converteixi 
en un "tot s'hi val". No s'haurien de pintar 
llaços grocs al paviment i menys sobre un 
material noble com són les lloses de pedra. 
I és del tot censurable que s'aprofiti l'oca-
sió per degradar l'espai públic. La roba i el 
plàstic és fàcil de treure o canviar. Eliminar 
la pintura o esborrar les pintades és més di-
fícil i suposa una despesa de diners que ens 
afecta a tots els contribuents.
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Marc Costa (@CostaTrachsel) 19 de maig
Un any més, gaudint de la 36a (es diu aviat això) 
Caminada Popular de les #Guilleries de Sant Ju-
lià de #Vilatorta... Com sempre, una ruta fantàsti-
ca i millor companyia... Felicitats a l'organització, 
voluntaris i @aj_SJV

Nandu Jubany (@NanduJubany) 2 de juny
Avui hem cuinat molt a prop de casa, a la Fira 
del Tupí de Sant Julià de Vilatorta!! Un honor ser 
els encarregats de fer el Mos del Tupí! 

Municipalscat (@municipalscat) 3 de juny
Sant Julià de Vilatorta, el municipi més gran amb 
una sola llista, es van comptar 385 vots en blanc 
(22,2%) i 109 nuls (5,9%)! 

Judit TJ (@Judittort) 18 de maig
Quan en Joan Carles veu un plataner! 
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Climent González
El veí de més edat de Sant Julià i Vilalleons

Climent González Sedano acaba de fer 96 anys. És la 
persona de més gran de Sant Julià i Vilalleons. Nascut el 
22 de juny de 1923 a Hormaza, un poblet de la província de 
Burgos, va arribar al convent de Sant Tomàs amb 11 anys. 
Tenia clar que volia estudiar, però l’esclat de la Guerra Civil 
(1936-1939) va canviar el curs dels esdeveniments i, en 
comptes de frare, es va convertir en Climent de la Sauleda, 
la casa de pagès on el van acollir. Més tard es va casar amb 
l’Enriqueta Espinàs. Van tenir quatre fills i avui, a banda de 
pare, també és avi i besavi. En aquesta entrevista recorda 
la infantesa, el dia a dia al camp d’aviació o l’arribada de 
les tropes nacionals, però també dona la seva visió sobre 
la mort i la política. “Hem vingut al món a donar i estimar”, 
una màxima que li agradaria que tothom apliqués.

“No em fa por la mort,
però la vida és una lluita
i, si no lluito, sóc un covard"

Té els seus records recollits 
en un llibre i, només 
començar, diu que vostè és 
apolític, que creu més en les 
persones que en la política. 
Hem vingut al món a donar 
i a estimar. És tot el que 
tenim. Si la política fos 
vertadera, els que s’hi 
dediquen cobrarien un tant 
cada mes, però no entenc 
que a més a més puguin ser 
advocats i tenir un bufet. El 
mal és el sac dels cèntims: 
acumular, cobrar i cobrar. 

Com va ser que un vailet 
d’Hormaza, un poblet de 
Burgos de 200 habitants, 
acabés a Sant Julià?
Soc d’una família que es 
dedicava a l’agricultura, 
però el meu pare es va morir 
quan jo només tenia tres 
anys. Érem set germans. La 
mare es va tornar a casar 
i vam passar a ser tretze 
fills, tots ben avinguts i 
amb molta estima. Era una 
vida de poble, fàcil: córrer, 
saltar... Una infantesa maca.
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Volia estudiar, però no 
podia entrar al seminari 
perquè valia calés i estàvem 
arruïnats. Amb onze anys, 
el mossèn em va dir que 
vindria un padre a reclutar 
nens [aleshores ell ja feia 
d’escolà]. Ens hi vam apuntar 
amb en Mundo, el meu 
germanastre, i després d’un 
petit examen van dir que 
només se n’emportarien a 
un, però nosaltres no vam 
acceptar: o tots dos o cap. 
I així va ser com vam arribar 
al convent de Sant Tomàs.
 
Quin record té del temps 
que hi va passar?
Hi havia molta disciplina, al 
principi costava acostumar-
s’hi. Tot i ser una colla de 
nens, m’enyorava molt de 
casa i la família. Un dia vam 
veure fum a Vic. Els padres 
ens van portar a l’església 
i ens van donar hòsties 
consagrades. Després ens 
van repartir per cases.

Entenc que devia 
començar la guerra.
No sé quants dies van passar. 
Vam tornar al convent, en 
teoria per fer les maletes i 
marxar cap a casa, però el 
meu germà i jo no hi vam 
ser a temps. Havien arribat 
els milicians: vam veure que 
els hortolans i els hermanos 
baixaven amb els braços 
enlaire i ells, a darrere, 
apuntant-los. Ens vam 
espantar molt. En va venir 

un i ens va dir que nosaltres 
no teníem la culpa del que 
passava, però els padres sí. 
Vam haver de treure tots els 
sants, rosaris, quadres... I en 
comptes d’adiós ens feien 
dir salud. Després ens van 
repartir per diferents cases. 
Jo vaig anar a la Sauleda.

Al principi devia ser dur.
L’avi Josep, que veia la por 
i la pena que passava lluny 
de la família, sempre em 
deia coses: “Fa frío, fa frío?”. 
No sabia gens de castellà, 
però jo pensava que el que 
havia d’aprendre el català 
era jo. M’ho vaig proposar 
molt fort. En Quel [l’hereu] 
m’assegurava que la guerra 
s’acabaria i que mentrestant 
no em faltaria res.

I en Mundo, el seu germà?
S’estava amb un carnisser i 
normalment anava a guardar 
xais. Després el van portar 
al Molí del Pujol. Jo vaig 
començar a anar a l’escola 

“Un dia vam 
veure fum a Vic. 
Els padres ens 
van portar a 
l’església i ens 
van donar hòsties 
consagrades”

a Calldetenes, però al cap 
de poc ens van canviar a 
la rectoria de Sant Martí. 
Recordo una anècdota 
d’un home que ens feia el 
seguiment, per comprovar 
que estiguéssim bé. Un dia 
va treure una bala, se la va 
posar a la mà i va dir: “Vale 
un real, el precio de una vida”. 

Expliqui’ns com van ser 
aquells anys a la Sauleda.
Em tractaven molt bé. Al cap 
de poc d’haver-hi arribat, 
en Miquel em va portar a 
Barcelona. Vaig veure el mar 
per primera vegada i ens 
vam fotografiar al davant del 
Monument a Colom. Ell era 
d’esquerres, però va ajudar 
un home a sortir de la presó 
i els de la FAI el volien pelar. 
El dissabte sempre anàvem 
a fer el cafè al Casino de Vic, 
que era la CNT-FAI, i un dia 
ens van dir que no pugéssim, 
que si el veien el matarien. 
Quan vaig fer 14 anys ja no 
vaig anar més a l’escola. 

En Miquel de la Sauleda i en Climent, de petit, al peu del monument a Colom
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I la guerra, és clar, 
continuava avançant.
Faltava menjar i van sortir 
les cartilles de racionament. 
Els diners van deixar 
de tenir valor. Tot era 
subsistència, intercanvis. 
Els caps de setmana venia 
molta gent de Barcelona a 
robar naps dels camps. 

Va ser quan es va començar 
a construir l’aeròdrom. 
Jo normalment anava a 
treballar al camp amb l’avi, 
però més endavant també 
vaig substituir en Quel al 
camp d’aviació. La meva 
feina principal era vigilar quan 
sortia el sergent de l’Altarriba 
perquè, quan passés, ningú 
estigués parat. Vaig veure 
els avions dels bombardejos 
de Vic. En van tirar a tota la 
via del tren fins a Manlleu.

Què recorda dels avions 
que muntaven al camp?
El primer el van fer al bosc 
del Llopart, però després ja 
es va construir l’hangar del 
Casal. Hi havia dos pilars més 
amples que els altres. Era per 
on passaven els avions, però 
les ales igualment les havien 
de muntar al camp. Els d’aquí 
s’enlairaven sobretot quan 

els nacionals bombardejaven 
a la comarca. Ja era tard, 
però els empaitaven. 
Mai tornaven tots.

El front s’anava acostant...
Quan els nacionals van entrar 
a Barcelona ja no vam anar 
més al camp d’aviació. Els 
avions que hi quedaven 
també van marxar. Patia molt 
per la família, pensava que 
els meus germans devien 
ser a la guerra. Un dia, no sé 
quina data, van passar avions 
bastant baixos i ho van deixar 
tot ple de papers. Hi deia: 
“Catalanes, no huyáis. El que 
no tenga las manos sucias de 
sangre, no le va a pasar nada. 
La guerra acabará pronto”.

Per què no va tornar a casa 
després de la guerra?
Sí, sí que ho vaig fer. Un jefe 
dels nacionals ens va preparar 
un passaport per anar gratis 
fins a Burgos. Havien passat 
gairebé cinc anys. La meva 
germana Felisa, quan em 
va veure, va quedar parada: 
“¡A ti no te conoce ni tu 
madre!”. Com pot ser que 
una família tan gran i tan 
diferents ens avinguéssim 
tant? Vaig estar al poble des 
del març fins al novembre.

“Vaig veure 
els avions dels 
bombardejos de 
Vic. En van tirar a 
tota la via del tren 
fins a Manlleu”

I llavors, de nou a la Sauleda.
Amb en Quel no ens vam 
deixar d’enviar cartes, però 
la mare em va dir que mai 
més me n’aniria de casa. 
La va convèncer el meu 
germà. N’havia llegit una que 
deia que em necessitaven. 
Quan vaig tornar treballava 
en una pelleria, però també 
ajudava amb el bestiar. 
En Quel es va morir sense 
saber que la seva dona, la 
Roser, estava embarassada 
per tercera vegada. 

En aquest moment 
vostè ja coneixia 
l’Enriqueta Espinàs, la 
que s’acabaria convertint 
en la seva esposa.
Feia temps que la voltava. 
Servia al bar Núria. Ens 
vam casar i la intenció era 
treballar a la Sauleda fins 
que l’hereu fos gran, però 
al final hi va anar el meu 
germà petit. Jo vaig tornar 
a la pellaria i vaig passar a 
ser el pubill de can Noinell. 
Una nova vida, després ja 
amb els fills i el camí fet. 
M’han passat moltes coses, 
com a totes les famílies. 
Algunes de dolentes: se’ns 
va morir una nena amb tretze 
mesos, una pena molt gran.

“En Quel era 
d’esquerres, però 
va ajudar un home 
a sortir de la presó 
i els de la FAI el 
volien pelar”

A Hormaza, el seu poble natal
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“No crec en els 
fanatismes. El 
poder l’ha de 
tenir qui sap, 
qui té cultura”

“Els caramels no 
es recorden. Les 
bufetades queden 
gravades”

El 22 de juny va fer 96 
anys. Com es troba?
Bé. Ara se m’han mort 
dues vèrtebres i he passat 
molt mal, però tinc el cap 
clar. Això val un imperi.
 
Aquest 2019 també s’han 
commemorat els 80 anys 
de la fi de la Guerra Civil.
Del final de la guerra se 
n’han dit moltes mentides. 
Era un desastre, els 
soldats marxaven del front. 
Considero que Franco era un 
ninot, un gran militar, però 
sense política. No crec en els 
fanatismes, el poder l’ha de 
tenir qui sap, qui té cultura. 

Doni’ns un consell que 
consideri imprescindible.
He estat voluntari molts anys. 
M’ha fet feliç. Hem vingut per 
donar i estimar. Si hi ha dos 
nois o dues noies que estan 
juntes i un beneit els insulta, 
per què ho fa? Estimar-se 
és el millor. Als nens i a les 
nenes també els voldria dir 
que no triïn mai un ofici o 
una carrera per acontentar 
la família o guanyar més 
diners, han d’escollir el 
que porten a dins.

Si hagués pogut estudiar, 
què hauria triat?
Segurament frare, anar 
a cuidar malalts.

De quan vostè va néixer 
a ara, el món ha canviat 
molt. Com el veu?
Als pobles hem sigut molt 
pobres, però la pobresa unia. 
La riquesa ens ha separat. 
Tot i això, aquells temps 

mai que tornin perquè ara la 
persona culta és respectada. 
Abans era tanto tienes, 
tanto vales. No podia ser.

Li fa por morir-se?
No, gens, però també dic 
que la vida és una lluita 
i que, si no lluito, soc un 
covard. La memòria se’m 
va despertar pel patir. Quan 
estava sense la família, cada 
dia plorava. Hi pensava molt.
 
Diuen que, qui 
pateix, madura.
A una criatura, si li has 
donat un caramel no se’n 
recordarà, però les bufetades 
queden gravades. Jo de 

cops n’he rebut molts. La 
meva pàtria és la família. Al 
centre de dia hi vaig arribar 
baix d’ànims, la soledat 
és molt dura, però allà hi 
veus gent que fa exercicis, 
que riu... És un gust. I tinc 
al costat la millor lliçó: 
persones que ja no saben 
qui són. Hem de tenir clar 
el valor de la vida i sobretot 
la importància de fer el bé. 

Txell Vilamala

Ascensió al Puigsacalm

En Climent amb la seva dona i els néts i netes
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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 d'en Pau
Tot pujant al castell de Bell-
puig, a mig camí del turó, tro-
bem la font més jove de tot el 
terme de Sant Julià. És la font 
d'en Pau, inaugurada el 29 de 
maig de 2011. 

Pau Costa Alcubierre era 
analista d'incendis forestals i va 
morir als 31 anys en acte de ser-
vei en l'incendi d'Horta de Sant 
Joan, el 24 de juliol de 2009. 
Un canvi brusc en la direcció 
del vent va atrapar sis mem-
bres del Grup de Reforç d’Ac-
tuacions Forestals (GRAF) entre 
un cingle i un barranc. En van 
morir cinc: Jaume Arpa, Ramon 
Espinet, David Duaigües, Jordi 
Moré i Pau Costa. Per aquest 
motiu els "Amics d'en Pau" van 
construir la font i li van dedicar 
en record i reconeixement a la 
seva actitud altruista. 

Els materials per fer la font 
provenien de diversos indrets: 
les lloses que formen els gra-
ons de la pujada i les pedres 
dels bancs van ser cedits per 
Ferran Font i Rosa Valcárcel; la 
taula i els peus, per la propietat 
de Cànoves i les pedres de la 
font per Àlex Baurier

La font està situada sota una 
roca que li fa de balma i és ali-
mentada per una canalització 

des del mateix dipòsit muni-
cipal d'aigua situat una mica 
més amunt. Com és costum, a 
finals de setembre els "Amics 
d'en Pau", companys bombers 
i altres persones vinculades a 
la iniciativa Horta 10 anys faran 
la tradicional caminada fins a 
Puig-l'agulla i tornada, amb 
sortida des de la font d'en Pau, 
on fan una xocolatada abans 
de començar. 

La nova exposició itinerant so-
bre l'Espai Natural de les Gui-
lleries-Savassona que es va 
poder veure al Centre d'Infor-
mació de ca l'Anglada entre els 
mesos d'abril i maig, consta de 
tres nivells de lectura i un ven-
tall d’elements gràfics per ex-
plicar l'Espai Natural, entre els 
quals destaquen les il·lustraci-
ons naturalistes i els elements 
interactius senzills i efectius. 
L'exposició, de la mà del per-
sonatge de la fadrineta de Sau, 
apropa al visitant els elements 
del paisatge, la geologia, la ve-
getació, la flora i la cultura més 
destacables dels municipis del 
parc. Els més de deu plafons 
de fusta natural, també incor-
poren explicacions sobre les 
accions de gestió, conservació 
i d'ús públic que es realitzen a 
l'Espai Natural.

Consorci de les Guilleries-Savassona
Inaugurada una exposició itinerant sobre l'Espai Natural

L’exposició és itinerant i es 
podrà visitar a tots els munici-
pis que formen el Consorci de 
l'Espai Natural de les Guilleri-
es-Savassona, i, més endavant, 
també als pobles veïns. A partir 
del 21 de juny i fins al setembre, 
podrà visitar-se al centre d’in-
formació de la presa del pantà 
de Sau, i a partir de l’octubre al 
poble de Tavèrnoles.

També es preveu que passi 

per les escoles del nostre ter-
ritori, i amb aquest objectiu 
s’està preparant un material 
didàctic per facilitar a les es-
coles el seu ús com a recurs 
pedagògic. Qualsevol entitat 
interessada a acollir aques-
ta exposició pot posar-se en 
contacte amb nosaltres a tra-
vés del correu electrònic en.
guilleries@diba.cat o el telèfon 
938 847 888.

Ara fa 10 anys de la mort de Pau Costa, en l'incendi d'Horta de Sant Joan
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aEl municipi de Folgueroles de 
forma allargassada és petit i 
enclavat a una vora de la Pla-
na. El perímetre del terme és 
de prop de vint quilòmetres 
dels quals gairebé cinc fan 
frontera amb el terme de Sant 
Julià de Vilatorta. Podem co-
mençar el recorregut d’aques-
ta frontera comuna a sobre 
mateix de la gran pedrera de 
les Codinoies on termenegem 
tres municipis: Folgueroles, 
Sant Julià i Calldetenes. Con-
tinuem cap a l’est resseguint 
el perímetre de la urbanització 
de Pleuna i pugem per l’ac-
tual carretera fins a Collses-
poies. En aquest sector s’hi 
trobaven una colla de pedre-
res ara ja desaparegudes: la 
d’en Pells, la d’en Manyana i 
la d’en Blanc. Ben a prop de 
Collsespoies trobem un altre 
sector de pedreres paral·lel 
a l’anterior on en podríem ar-
ribar a descobrir fins a cinc 
de diferents, gairebé del tot 
abandonades: la d’en Mane-
la, la d’en Pau Gros, la d’en 
Serra, la de l’Evaristo i la Fon-
da. Des de Collsespoies ac-
tualment el límit ressegueix la 
mateixa direcció rectilínia de 
la línia elèctrica tot pujant en 
petits desnivells per tot el pla 
de les Cabres fins al serrat de 
l’Albereda, ben a prop de la 
pedrera d’en Ton Campaner. 
El límit termenal baixa bastant 
de cop per un graonet fins 
a trobar el camí de can Tra-
muntana, el travessa i arriba 
al torrent del Cementiri que 
també el travessa. Segueix 
del tot recte per entremig dels 
camps de conreu d’aquesta 
vall tranquil·la fins a la cabana 
d’en Cases. Puja la baga pel 
camí que ressegueix el serrat 
de Sant Ponç fins el rastell de 
Puigsec. Continua pujant el 
bac d’en Camps pel torrent 
que formen els serrats de les 
Alzines i el del Pi, i arriba al coll 
Llobera on hi ha el clau fiter S 
que marca el punt més sud 

Aquest article d'en Xevi Roviró fou publicat en el programa de 
la festa major de Folgueroles de l’any 2012. El nou alcalde de 
Folgueroles és membre del Grup de Recerca Folklòrica d'Osona 
(GRFO), una entitat que des de l'any 1980 porta un treball de 
recerca, estudi i investigació del folklore, de la cultura popular i 
tradicional de Catalunya, especialment la vessant de transmissió 
oral. El treball de recerca es centrà molt concretament a la comar-
ca d'Osona. Ha estat un treball constant i a voltes intensiu que ha 
portat al grup a tenir una metodologia de treball novedosa i eficaç, 
una base teòrica reconeguda, una experiència única i uns arxius 
de gran importància.

L’arxiu més important del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona 
consta actualment de 472 cintes magnetofòniques (cassete i DAT) 
amb prop de 650 hores d’enregistraments fonogràfics, resultat de 
vint-i-cinc anys de treball de camp a tots els municipis de la co-
marca d’Osona, amb gairebé 700 persones entrevistades. És, pos-
siblement, l’enquesta més àmplia i de més abast sobre elements 
diversos de l’oralitat (narracions, cançons i músiques, contes, 
explicacions de costums i de creences, remeis, festes, etc.) que 
s’ha dut a terme en els darrers anys en una comarca catalana.

Folguerolenc.
Jacint Verdaguer Santaló, amb el 
vestit típic català 

Tupinot.
Jep Arri -l'home de la Nanna Xica- 
vestit de caramellaire
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hi ha hagut entre Vic i Manlleu, 
Prats i Olost, Manlleu i Torelló, 
Sant Hipòlit i La Gleva o entre 
Folgueroles i Sant Julià -i filant 
encara més prim la rivalitat en-
tre els de Folgueroles i els de 
la Ricardera i entre els de Sant 
Julià i els de Vilalleons-. Són 
rivalitats que han tingut la seva 
màxima expressió en les com-
peticions esportives però que 
han existit també en molts al-
tres aspectes de la vida social, 
cultural i fins i tot econòmica 
-en conec un de Prats que va 
parar una botiga a Vic i no hi 
va deixar entrar mai a comprar 
algú que fos d’Olost-. Moltes 
persones de mitjana edat re-
cordem les múltiples baralles, 
insults i motius entre pobles ri-
vals. Fins fa relativament pocs 
anys els folguerolencs anome-
nàvem tupinots als de Sant 
Julià amb la intenció de ferir 
la seva sensibilitat amb aquest 

mot despectiu, però des de fa 
un cert temps resulta que els 
mateixos tupinots s’autoano-
menen amb aquest gentilici. 
L’adjectiu tupinot ja ha perdut 
aquell valor d’insult que tenia i 
no fa l’efecte desitjat: proveu 
de dir tupinot a un de Sant Ju-
lià i ja veureu que no us tirarà 
cap pedra ni us ventarà cap 
reguitzell d’improperis tal com 
hagués fet fa pocs anys enre-
re. És clar doncs, que hi ha ha-
gut un canvi, però també s’ha 
de dir que aquestes rivalitats 
ja quedaven desdibuixades 
quan es tractava de temes del 
cor, i podem constatar que són 
força les parelles i els matri-
monis que són formats per un 
de Folgueroles i l’altre de Sant 
Julià. Actualment tota aquesta 
rivalitat diria que resta sols en 
el record i és motiu de conver-
sa distesa entre conveïns. Ha 
esdevingut, més una rivalitat 

del nostre municipi. Aquí co-
mença la carena de la Garriga 
on es troben ben assentades 
les ruïnes de can Barretina. 
Però el límit entre Folgueroles i 
Sant Julià no segueix aquesta 
carena sinó que, de forma ben 
poc natural, segueix direcció 
nord-est en una línia comple-
tament recta, saltant-se sots, 
torrents i carenes, baixant al 
sot Fosc i pujant cap a la care-
na Llarga. Ressegueix aquesta 
carena fins, més o menys, a la 
seva meitat, quan se suavit-
za la pujada. Des d’aquí altre 
cop baixa en línia recta cap al 
nord fins el torrent de la Baga, 
on comencem ja a termenejar 
amb Sant Sadurní d’Osormort.

Després de la descripció 
d’aquests gairebé cinc quilò-
metres de límit compartit -cinc 
quilòmetres ben distrets i va-
riats, sense marques, ni fites, 
ni aptes per resseguir-los en 
la seva totalitat-, veiem que 
tenim moltes més coses en 
comú amb els vilatortins que 
sols aquesta línia imaginària. 
Una línia que travessa cons-
tantment camins, pedreres, 
torrents, camps, propietats i 
boscos comuns entre els dos 
municipis, una ratlla que tam-
bé és un fil que lliga la història i 
les llegendes dels dos munici-
pis i que fa compartir vivènci-
es i toponímia i fa reviure des-
avinences però també festes.

Però ara i aquí no vull en-
dinsar-me en les aspectes que 
ens uneixen o ens separen, ni 
en la història compartida entre 
els dos municipis sinó que vull 
esmentar només quatre curio-
sitats sobre la nostra rivalitat 
veïnal.

Sempre m’ha sorprès la ri-
valitat entre pobles veïns, tot 
i que ja sabem que només hi 
ha rivalitat entre semblants. 
Són moltes les anècdotes que 
s’expliquen de la rivalitat que 

Folgueroles. Padró de Mossèn Cinto 
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de conversa que no pas real. 
Finalitzo amb un parell de 

curiositats. La primera és els 
malnoms que se sentien a 
dir a la gent sobre els pobles 
veïns i que solien tenir doble 
sentit amb ironia:

“Els de Sau són els fumats, 
Vilanova camaroigs, Fol-
gueroles peten cassoles, 
Sant Julià són terrissers, a 
Calldetenes són xerraires i 
a Vic són mentiders. I a la 
Guixa encara més.” 

I l’altra és uns apunts de 
Ferran Soldevila, un dels pri-
mers i, de ben segur, el més 
importants divulgador de la 
història de Catalunya. Solde-
vila féu una visita a Folguero-
les el dia 3 de maig de 1936. 
En el llibre de memòries Al 
llarg de la meva vida. I -1926-
1939 (Edicions 62, Barcelo-

na 1972) hi ha transcrites les 
anotacions que féu aquell dia 
(1) . Diu així: 

“Anada a Folgueroles. Faré 
article sobre el record de 
Verdaguer. A l’hostal, l’hos-
talera em diu:
-La truita, de quants ous la 
vol, si fa no fa.
I a l’hora de pagar:
-¿Quant és això mestressa?
 -Tres pessetes, aproxima-
dament.
És notable la netedat de les 
tovalles i dels plats, malgrat 
el primitivisme d’aquests 
hostals de poble.
He preguntat a tres perso-
nes pel camí de Folgueroles 
a Sant Julià de Vilatorta:
-Per la drecera –m’ha dit el 
xofer de l’auto de servei- 
diu que hi ha mitja hora... 
Ho diuen, perquè jo no hi 
he estat mai.

-Hi deu haver mitja hora, si 
fa no fa –m’ha dit el nét de 
la germana de mossèn Ver-
daguer. Però ell tampoc no 
hi havia estat.
-Diuen que hi ha vint minuts 
–m’ha dit la mestressa de la 
casa que ostenta la placa 
de la naixença del poeta.
-M’han dit mitja hora –he fet 
jo.
-Ah, no sé, no sé, jo no hi 
he estat –s’ha apressat a 
replicar, com defugint res-
ponsabilitats.
I bé, després d’estar una 
estona ajagut a la vista de 
Folgueroles, he prosse-
guit el meu camí. Al cap de 
pocs minuts (potser ni set 
des de l’eixida del poble), 
en aconseguir la part alta 
d’un replec de la Plana, he 
vist davant meu, entre fron-
dositats, un gran casal i una 
mica més enllà un vilatge. 
Venia gent. He preguntat: 
era Sant Julià.
Vet aquí –he pensat-: 
aquests vilatans viuen a tan 
poca distància d’una altra 
població, anys i anys, i el 
cor no els diu d’anar-hi un 
dia; i aquesta mica d’on-
dulació de terreny que els 
l’amaga ja en fa com un 
món a part.
Repòs assolellat en un pa-
ller.”

Si els tupinots ja no fan tu-
pins els de Folgueroles ja no 
els hi podem petar, aquest 
bon “rotllo” l’hem d’aprofitar 
per fer coses comunes: junts 
cap a la independència total 
(de Catalunya, és clar!).

Xavier Roviró Alemany
Grup de Recerca

Folklòrica d’Osona

(1) Dono les gràcies al meu amic Con-
rad Vilanou, un barceloní i tupinot, que 
em passà aquesta informació.

Sant Julià de Vilatorta. Obrador de terrissaire
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Mogut per la seva afició a la pintura, a l’any 1960 Josep Menció 
va engrescar artistes i artesans del poble per fer una exposició 
per la Festa Major. Durant més de 35 anys en Menció va ser 
l’ànima d’aquesta mostra d’art que amb el pas del temps s’ha 
convertit en un clàssic. Pintors, terrissers, ceramistes, picape-
drers, escultors i gent d’altres disciplines, vinculats a Sant Julià 
de Vilatorta, han compartit espai per exposar les seves obres i 
donar identitat i caràcter a una de les exposicions més antigues 
i de prestigi de la comarca d’Osona.

Malauradament Josep Menció ens va deixar l'any 1996, a una 
edat massa jove. Aleshores el seu cosí, Quimet Menció, va con-
tinuar com a coordinador de la mostra i es va decidir que l’expo-
sició s’anomenés “Memorial Josep Menció”. En Quimet va morir 
l’abril de 2010 i en Joan Soler Riera va ser-ne el responsable 
de les tres edicions posteriors iniciant una etapa de canvis per 
adaptar la mostra d’art local a les tendències del moment.

La 60a edició de l'Exposició de la Festa Major de Sant Julià de 
Vilatorta reivindica l’esperit i l'essència que li va imprimir el seu 
creador. En aquest punt, Josep Font i Cèlia Vallès agafen el relleu 
com a coordinadors del certamen. 

Volem que l'Exposició de la Festa Major sigui un agraïment i 
homenatge a Josep Menció i a tots els artistes i artesans: Joan 
Capdevila, Joan Folgarolas “Xec”, Quim Vilaregut, Antoni Valls, 
Josep Valle, Joan Raventós, Àngel Corominas, Quimet Menció, 
Jordi Serrat, Isabel Illa, Anton Carrera, Josep Trilla, Pere Morral, 
Lluís Badosa, Carles Tolosa i una llarga llista d'autors creatius 
que han estat fidels a la cita, exposant les seves obres per fer-
nos gaudir de la bellesa de l’art. 

Lluís Vilalta Vivet
Regidor de Cultura

Josep Menció -el primer de la 
dreta- també va ser impulsor del 
concurs de pintura infantil que 
els anys 70 organitzava la Caixa 
de Manlleu. La foto correspon 
al moment previ a l'entrega de 
premis, amb la presència de les 
autoritats, representants de l'entitat 
d'estalvis i membres del jurat: Joan 
Salvans: Marcel·li Majó, Josep 
Soler, Joan Raventós, Josep Alsina 
i Josep Menció.

Exposició de
la Festa Major

AULA DE CULTURA

Inauguració:
diumenge 14 de juliol,

a les 7 de la tarda

Dies d’exposició:
dissabte 20 de juliol

i diumenge 21 de juliol

Horari:
matins d’11 a 2/4 de 2

tardes de 5 a 8
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EL JOC DE LA FESTA MAJOR
Endevina a quin acte

correspon cada dibuixIl·lustracions: Desulé
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Sopar popular
El sopar popular és un acte 
compartit a plaça. El sentit 
d’aquesta festa en comunitat 
és perquè s’hi participi presen-
cialment. Es recomana que no 
vingueu a buscar el sopar si 
teniu intenció de menjar-vos-el 
a casa. No trenquem l’autèntic 
esperit de la festa.

Tiquets: ja es poden adqui-
rir els tiquets del sopar fins el 
dimarts 16 de juliol a l’Ajunta-
ment.

Preus: preu simbòlic d’1€ 
per tiquet per a les persones 
empadronades.

Persones no empadronades: 
8€. 

Amb aquesta mesura es vol 
evitar el mal ús que es pugui fer 
dels tiquets i el malbaratament 
del menjar.

Cal dur: taula, cadira i co-
berts

Muntatge de taules: les tau-
les es poden muntar a partir 
del matí del mateix divendres.

24è Concurs d’allioli
Inscripcions: abans de comen-
çar el concurs. Bases:

Elaboració: els participants 
hauran de fer l’allioli a l’esce-
nari de la plaça.
Temps: els concursants dispo-
sen d’un temps màxim de 15 
minuts.

Utensilis: cada participant 
s’haurà de proveir d’un morter 
i una mà de morter.
Ingredients: es facilitarà els alls 
i un setrill d’oli. 
Els altres ingredients es deixen 
en consideració de cada parti-
cipant.

Participació: es pot parti-
cipar individualment o, com a 
màxim, en parella.
Premis:
- Premi al millor allioli clàssic.
- Premi al millor allioli amb in-
gredients.
- Morteret de record per a 
tots els participants.

Notes de

Tastet de Gospel - Gospelbreathe
Gospelbreathe és amistat, emoció, passió i complicitat. En 

el seu repertori queda patent la trajectòria de Tastet de Gospel 
durant aquests darrers 10 anys: una aposta per un gospel con-
temporani i innovador, amb cançons de soul i pop, i fins i tot de 
collita pròpia. Tastet de Gospel s'esforça per transmetre emo-
ció al seu públic, amb unes veus solistes excepcionals i uns 
músics de qualitat que aporten un toc especial que el fan únic.
Dijous 18 de juliol - 10 nit - plaça de Catalunya

Ebri Knight
Ebri Knight beu de la tradició per a reinventar l’espectacle, 

per dur una música que està a cavall entre la memòria i el 
projecte, entre el passat i el futur, però sempre amb els peus 
posats al present. Perquè el que és popular no pot deixar de 
ser enèrgic i el folk té tota la força del poble que té al darrere.
Dissabte 20 juliol - després de l'Orquestra Wish - pl. Catalunya

Quim Masferrer
Bona gent

Quim Masferrer pensa que ha 
arribat l’hora de fer un homenat-
ge al públic en un espectacle 
únic i impossible de repetir per-
què el públic n’és el protagonis-
ta Un espectacle ple de veritat. 
Un espectacle on Quim Masfer-
rer vol ser el teu espectador.
Diumenge 21 de juliol
10 nit - pavelló municipal
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Enguany la Fira d’Entitats es 
consolida amb format nocturn 
dins el programa de la Festa 
Major. L’activitat es farà el dis-
sabte 13 de juliol a partir de 
dos quarts de set de la tarda 
quan Vilatorta Teatre tornarà 
posar sobre l’escenari l’obra 
“Crim qua-li-fi-cat”. Una co-
mèdia, fresca i desenfadada 
que va tenir una molt bona ac-
ceptació del public en les dues 
sessions d’estrena. Seguida-

L'historiador Antoni Plade-
vall Font ens portarà a fer un 
passeig per moments histò-
rics de Sant Julià de Vilatorta. 

Mossèn Pladevall col·la-
borà amb Eduard Junyent en 
el Museu Episcopal i l'Arxiu 
Diocesà. També fou redactor 
del catàleg monumental del 
Servei de Conservació de Mo-
numents de la Diputació de 
Barcelona i professor d'histò-
ria eclesiàstica al seminari de 
Vic. Cap de la secció d'inven-
tari del patrimoni artístic de 
la Generalitat de Catalunya i 
director general del patrimo-
ni artístic del departament de 
cultura. Ha publicat nombro-
ses monografies com ara la de 
Puig-l'agulla i Vilalleons. Va ser 
assessor general de la col·lec-
ció Gran Geografia Comarcal 
de Catalunya, director de la 
Catalunya romànica i director 
també de L'art gòtic a Catalu-
nya, d'Enciclopèdia Catalana.

És membre de l'Institut 
d'Estudis Catalans i de la Re-
ial Acadèmia Catalana de Be-
lles Arts de Sant Jordi. El 1994 
va rebre la Creu de Sant Jor-
di i ingressà a l'Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona. 
Té la Medalla d'Or de la Ge-
neralitat de Catalunya.
Diumenge 14 de juliol 
6 tarda - Saló Catalunya

Correfoc
Itinerari: carrer i plaça de l’Església, c. Rector Roca, c. Cam-

panar, pl. Major, c. del Pont, pl. de l’Ajuntament, c. sant Roc, av. 
Jaume Balmes i c. dels Marquesos de Vilallonga.

Mesures de protecció de les cases: protegiu amb cartrons 
les portes, finestres i vidrieres de la planta baixa de les cases 
per on passa el correfoc.

Mesures de protecció dels participants: per participar en 
correfoc i posar-se sota les guspires cal que us equipeu bé amb 
roba de cotó de màniga llarga i pantalons llargs, barret moll, mo-
cador també moll per la cara i calçat ben cordat. Si no aneu pre-
parats no us hi acosteu i mireu-lo des de lluny.

ment, a les 8 del vespre co-
mençarà la Nit d'Entitats amb 
la obertura dels estants situats 
a la plaça Catalunya on tots els 
assistents podran gaudir de la 
musica en directe dels Té De-
legats, un duet de versions que 
torna al nostre poble després 
de passar per l’Estiu Set Fonts. 
La música i la dansa continuarà 
sent la protagonista a partir de 
les 10 del vespre amb les sar-
danes de la cobla la Flama de 
Farners fins a mitja nit, culmi-
nant així una vetllada dinàmica 
i amena com un aparador per-
què les entitats del municipi tin-
guin visibilitat i puguin mostrar 
els seus projectes. 

Per tal de no perdre pisto-
nada de la vetllada, animem a 
tothom a agafar la carmanyola 
per sopar a la plaça de Cata-
lunya i així gaudir al màxim de 
totes les activitats amb com-
panyia i bon ambient.
Dissabte, 13 de juliol
8 vespre - plaça Catalunya

Antoni Pladevall, 
Pregoner de
la Festa Major
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utQuè és la salut comunitària?
La Salut Comunitària són aque-
lles actuacions destinades a mi-
llorar la salut i el benestar de les 
persones en el seu conjunt, tant 
a nivell físic com emocional, 
mental i social.

Molts problemes de salut ve-
nen motivats pels determinants 
socials de la salut i les condici-
ons de vida de les persones.

Segons l’OMS -Organització 
Mundial de la Salut- els deter-
minants socials de la salut són 
les circumstàncies en què les 
persones neixen, creixen, viuen, 
treballen i envelleixen, el lloc on 
es viu, els factors socioeconò-
mics -l’educació, el treball, l'ha-
bitatge, els ingressos, el suport 
familiar i social, etc.- l’atenció 
sanitària, l’estil de vida... La 
diferent distribució d’alguns 
d’aquests determinants són els 
que porten a les desigualtats 
socials i per tant a les desigual-
tats en salut.

La salut comunitària és cosa 
de tots i de totes ja que el 80% 

Curs de manipulació d'aliments
L'11 de juny passat es va fer 
un nou curs de manipuladors 
d’aliments per totes les perso-
nes que la seva activitat labo-
ral tenen contacte directe amb 
els aliments durant la seva 
preparació, fabricació, trans-
formació, elaboració, envasat, 
emmagatzematge, transport, 
distribució, venda, subminis-
trament i servei. El curs que es 
va fer a l'Aula de Cultura el va 
impartir Isabel Carceller Valls 
tècnica de la unitat de segure-
tat alimentària de la Diputació 
de Barcelona.

A l'hora de tancar l'edició 
d'aquesta revista hi havia pre-
vist un nou curs pel dia 1 de ju-
liol per totes aquelles persones 
que hi estiguin interessades.

dels determinants de la salut 
es troben fora del sistema sa-
nitari. Cal tenir identificats els 
actius de salut del poble ja que 
aquests són els factors o recur-
sos que ens ajudaran a millorar 
la capacitat de les persones, 
grups, poblacions, xarxes soci-
als i institucions per mantenir i 
conservar la salut i el benestar 
així com per reduir les desigual-
tats en salut.

Al poble de Sant Julià de Vi-

latorta volem iniciar el Projecte 
de Salut Comunitària i per por-
tar-lo a terme volem crear una 
Taula de Salut. En ser un pro-
jecte transversal cal que hi hagi 
representació de tot el Municipi: 
Ajuntament, consultori de salut, 
entitats, associacions, escoles 
i persones a títol personal que 
vulguin treballar per millorar la 
salut en el poble.

L'equip del Consultori local

El document conegut com a carnet de manipulador d'aliments ja 
no és vigent ni obligatori. Aquest requisit administratiu va ser su-
primit l'any 2000 i des d'aleshores són les empreses alimentàries 
les que han de vetllar pel manteniment de les normes d'higiene i 
han de garantir que el seu personal rebi la formació suficient i les 
instruccions necessàries.

No obstant això, continua sent indispensable una bona forma-
ció en higiene i innocuïtat dels aliments. 
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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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El mes de març passat va fer 
tres anys que Josep Curós va 
prendre el relleu d’aquest es-
tabliment de llarga tradició a 
Sant Julià. En Josep treballa en 
el sector de les carniques des 
dels 14 anys, però aquest és el 
primer cop que s’estableix pel 
seu compte. Qualitat, netedat 
i amabilitat són els seus lemes.

HORARI:

De dilluns a dijous
de 8.45 a 13.30
i de 17.00 a 20.00
Divendres
de 8.45 a 13.45
i de 17.00 a 20.00
Dissabte de 8.45 a 13.45

Telèfon: 93 888 77 77

Correu electrònic:
elrebostjosep@gmail.com

Carnisseria el Rebost

Què ens ofereix el Rebost?
Principalment producte càr-

nic de porc, vedella, xai i avi-
ram. Tot el producte és de qua-
litat i proximitat: el porc i els 
productes derivats són de raça 
Duroc; la vedella és de Girona, 
d’un proveïdor que engreixa 
únicament femelles; el xai del 
Cabrerès, i l’aviram de Saba-
dell. També tenim queviures, 
especialment productes gur-
met com conserves, oli verge, 
vins,... i llegum cuit, i dos dies a 
la setmana portem menjar cui-
nat per la cuina del restaurant 
del Casal d’Avis.

Veiem també una gama im-
portant d’embotits i produc-
tes arrebossats...

Ho elaborem nosaltres ma-
teixos: fuet, llonganissa, boti-
farra, bull... Tenim, per exemple, 
fins a 15 classes d’hamburgue-
ses. Tots els nostres elaborats 
són sense gluten, incloent els 
arrebossats, a excepció de les 
croquetes. El fuet i la llonganis-

sa no porten lactosa, ja que 
aquest additiu no és necessari 
en un circuit curt de producció 
i venda.

Sant Julià és un poble rela-
tivament petit, però té molta 
oferta de carnisseria: convi-
viu bé tots aquests comer-
ços?

Si, al poble hi ha prou gent 
per a les dues carnisseries (el 
Rebost i can Gallart) més la 
xarcuteria de can Fil. En el sec-
tor carni segurament el client 
aprecia molt la qualitat, i per 
això el comerç local ho té més 
fàcil per fidelitzar-lo.

Quina mena de clients teniu? 
Gent del poble, forasters, es-
tiuejants?

Són principalment gent del 
poble, però també estadants 
de cap de setmana i dels po-
bles del voltant, com Folgue-
roles. Amb el temps s’observa 
un canvi, particularment la in-
corporació de gent més jove.

La gent diu que el comerç lo-
cal és car, què en penseu?

En discrepo. Als supermercats 
hi ha una percepció enganyosa 
a causa del format envasat. Cal 
veure el preu per quilogram per 
saber si realment és més car ja 
que, per exemple, quatre bis-
tecs en una safata poden sem-
blar molt barats, però depèn de 
si són més prims o més gruixuts. 
Si comparem, sovint el preu és 
igual o fins i tot més car.

Què us agrada més de la vos-
tra feina?

Com a persona autoexigent 
que sóc, valoro molt vetllar tots 
els detalls ja que som una em-
presa petita, i en aquest sentit 
m’és molt útil conèixer bé tots 
els nivells del negoci. Respec-
te a etapes anteriors, per a mi 
l’atenció al públic és una nove-
tat, i trobo que un cop supera-
des totes les barreres personals 
és quelcom que enganxa.

Hernan Collado

La qualitat i el bon tracte són les principals banderes del comerç 
local. En Josep ens explica que les produccions petites i la im-
mediatesa en la venda permeten sortir del producte industrialitzat 
i treballar amb menys conservants. Per tant, el producte final és 
també molt millor per a la salut del client.
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Dos sabaters i 100 anys de Bassols
De sabaters només n'hi va haver dos a cal Sabater: en Joan 
i en Josep. Tot i això, el nom ha quedat per la posteritat i a la 
majoria de la família Bassols se'ls coneix pels de cal Sabater. 
De fet, d'ençà que s'hi va establir el primer sabater, sempre hi 
han viscut Bassols. I d'això ja en fa més de 100 anys. Actual-
ment, passen a la cinquena generació. Tot i que la família no 
desenvolupa l'ofici, conserva viu l'esperit, ja que guarda molts 
dels estris i eines que van fer servir els seus avantpassats.

Com moltes d'altres cases 
de Sant Julià de Vilatorta, 
l'ofici dona el nom de l'edi-
fici. Aquest és el cas de cal 
Sabater. Però d'on li va venir 
el nom? Corria el 1912 i Sant 
Julià de Vilatorta es va quedar 
sense sabater. Joan Bassols 
Morera, de l'Esquirol, ho era 
i a l'Esquirol n'hi havia dos 
més. En assabentar-se de la 
plaça vacant, va decidir tras-
lladar-se fins a Sant Julià amb 
la seva dona Miquela Vallbona 
Casadesús.

Inicialment van anar a viu-
re a una casa de prop de can 
Sedó (actualment Casal Nú-
ria), però pocs anys després 
es van establir a l'edifici que 
fa cantonada amb el carrer del 
Pont, el núm. 10 de la plaça 
de l'Ajuntament. A Sant Ju-
lià hi van néixer els seus tres 
fills: Ramon, Josep i Carme. A 
més de fer de sabater, en Joan 
també era l'agutzil del poble.

Bassols va morir molt jove 
el 1929 i el poble es va que-
dar sense sabater. No va ser 
fins molts anys després, entre 
el 1940 i 1945, quan un dels 
seus fills, en Josep, va seguir 
l'ofici. Tornat de la Guerra Ci-
vil, en què va formar part de 
la lleva del biberó, va anar a 
aprendre a fer de sabater a Vic 
i Folgueroles. Va retornar als 
orígens: a fer de sabater a cal 
Sabater.

La casa era un punt de re-
unió per a molta gent: el mes-
tre, el capellà o el guàrdia civil 
es trobaven per fer tertúlia. 
La manera de fer d'en Josep 
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també prestava a què fos un 
espai de trobada. A més de 
sabateria, de tant en tant, en 
una habitació del costat tam-
bé hi visitava el doctor Madre-
nas, de Folgueroles.

Tant pare com fill, feien sa-
bates, a més d'arreglar-les. 
En Josep, per exemple, feia 
calçat a mida per a persones 
amb discapacitat. A la botiga 
s'hi podia trobar tot tipus de 
productes afins, des de betum 
fins a cordons. El negoci va 
tancar al voltant dels seixanta 
amb la irrupció del nou calçat 
i la sola de crepè, a més d'al-
tres aspectes que el feien in-
sostenible.

Actualment, la casa està to-

talment reformada, però con-
serva l'estructura, i per tant, 
les tres plantes. A la planta 
baixa hi havia la sabateria, just 
a la cantonada entre els dos 
carrers, a més de la cuina. Al 
primer pis, les estances i una 
altra cuina; i a la segona plan-
ta, les golfes.

La mateixa estructura ha 
anat canviat els decorats al 
pas dels anys. Molts recor-
daran que la sabateria es va 
convertir en un taller per en 
Ramon, on treballava arrels 
d'arbres per fer figures o uten-
silis de cuina. D'altres recor-
daran la façana amb moltes 
gàbies d'ocells, ja que en Ra-
mon n'era un aficionat.

Els fills d'en Joan Bassols Morera, en Ramon i Josep. En Pepet va 
rellevar el seu pare i va ser l'últim sabater de Sant Julià de Vilatorta.

Carles Fiter
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En Jordi Tió Molero va néixer 
fa 42 anys. El seu pare en Llu-
ís, mecànic a Tona, pujava a 
Sant Julià per ajudar en Vila-
doms a fer reparacions puntu-
als de cotxes al seu taller, que 
tenia més enfocat de cara a 
motos i bicicletes. L’any 1977 
juntament amb el seu cunyat 
en Toni Molero inauguraren en 
uns baixos del carrer Sant Roc 
el primer taller mecànic de 
cotxes a Sant Julià, l’Autome-
cànica 2000. En Jordi tenia 5 
anys quan s’establiren a viure 
aquí al poble. Ja de ben petit 
es passava les hores remenant 
eines i cargols i, sempre expli-
cava als mestres que de gran 
seria mecànic. “També volia 
ser pagès, com els avis, però 
tenir el taller a tocar mateix de 
casa em va fer decidir pel mo-
tor”. Una tarda tornant de l’es-
cola el Roser va dir al seu pare 
i al tiet: “ja puc venir a treballar 
amb vosaltres, tot això és molt 

fàcil i ja ho se fer”, tenia 5 o 
6 anys. No va ser fins als 14 
anys però, que va començar a 
fer d’aprenent mentre acabava 
els estudis i es treia el títol de 
FP mecànica a l’Escola Indus-
trial de Vic.

Amb 12 anys va muntar 
peça a peça el motor d’un Seat 
127 que li va regalar l'Ignasi 
Tort, amb la condició que fun-
cionés, si era capaç d’acon-
seguir-ho. Quan va complir 20 
anys, després de fer l’objecció 
de consciència pel servei mili-
tar a l’Ajuntament de Sant Ju-
lià, va començar a treballar a 
jornada completa. “Volia veu-
re el funcionament d’un taller 
gran i vaig decidir anar a Midas 
Vic on vaig aprendre la planifi-
cació d’un servei de reparació 
ràpid”. Més endavant va en-
trar a treballar a Auto Pla Vic 
per “aprendre d’un concessio-
nari amb grans marques i amb 
un tracte molt personalitzat 

per cada client”. Finalment in-
teressat pels nous motors hí-
brids va decidir treballar a la 
Toyota de Vic “que en aquells 
moments era la marca capda-
vantera d’aquest sector”.

A finals de juliol de 2014 el 
seu oncle Toni es va jubilar. Va 
ser llavors quan proposaren a 
en Jordi si volia fer-se càrrec 
del taller de Sant Julià, ara ja 
instal·lat al polígon de la Quin-
tana. “Jo tenia una bona feina, 
però sense el títol de respon-
sable de taller del tiet l’em-
presa hauria de tancar. Era un 
repte molt gran i em suposava 
una forta inversió econòmica 
assolir el traspàs, però no po-
dia deixar perdre tota la feina 
i confiança que al llarg dels 
anys els clients havien dipo-
sitat en el meu pare i el meu 
tiet. Així que vaig decidir dei-
xar la feina i agafar el relleu, 
juntament amb el meu pare, 
per posar-me al capdavant del 
negoci, el nou taller del poble 
Tió Automoció”.

L’antic taller del carrer Sant 
Roc també és molt conegut 
per ser l’origen de l’Escuderia 
2000, on un grup de joves del 
poble i de la comarca aficio-
nats al mon del ral·li s’hi reu-
nien sovint per posar a punt els 
seus cotxes. “Sempre hi havia 
gent fent tertúlia de motor”. 
En Jordi ho va poder viure in-
tensament des de petit enmig 
de grans pilots com en Gui-
tart, Bassas o Bardolet, que 
foren el seu millor referent per 
fer créixer la seva passió pel 
mon de les curses de motor. 
Al 1984 es va córrer el primer 
Ral·li Sant Julià organitzat per 
l’Escuderia 2000 amb un gran 
èxit de participació “Jo enca-
ra porto un adhesiu al cotxe 
i veure que els aficionats el 
reconeixen després de tants 
anys és emocionant i em su-
posa una gran satisfacció”.

Actualment, tot i no ser un 
ral·li puntuable pel Campionat 
de Catalunya, serveix perquè 
els pilots facin la posada a punt 

El motor i la benzina
guanyaren la cursa a ser pagès
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de cara la nova temporada.
En Jordi es va proposar 

com a repte ser pilot de ral·lis 
i va començar en el mon dels 
clàssics. Durant més de dos 
anys, entremig del naixement 
dels seus dos fills, la Miner-
va i en Pol, es va comprar un 
Simca 1000 que va desmun-
tar peça per peça i el va tor-
nar a muntar adaptant-lo a les 
característiques i normatives 
dels ral·lis. “N’estic molt con-
tent, va ser el meu projecte 
de final de carrera. El cotxe 
va quedar ben bé com si fos 
nou”. Amb aquest Simca Ral·li 
va participar per primera ve-
gada al Ral·li Sant Julià, “no 
són curses per córrer. Ho vaig 
fer per gaudir de la conducció 
d'un cotxe que sempre m'ha-
via agradat”. 

Més endavant en Jordi es 
va animar a córrer en catego-
ries superiors amb el seu co-
pilot Xevi Tort “és un esport 
que resulta car, però també 
penso que es una bona ma-
nera de promocionar el taller”

Participa des de llavors 
cada any al Ral·li Sant Ju-
lià i al Ral·li Osona amb un 
Renault Clio Sport de cate-
goria N. L’Osona l’ha gua-
nyat i l’ha abandonat dues 
vegades de manera alterna-
tiva i ha aconseguit anar pu-
jant el seu palmarès i número 
del dorsal, i el més important 
sumar punts per l’escuderia. 

Després de dos anys va gua-
nyar el Ral·li 2000 Viratges, 
de Manresa. “Has d’anar tan 
ràpid com puguis però sen-
se sobrepassar els límits. 
L’experiència i no posar-te 
nerviós ajuda molt perquè no 
sempre guanya el més ràpid 
si no el que millor planifica”.

Recentment l’Escuderia 
Osona ha fet un homenatge 
de reconeixement a Tió Auto-
moció  per la seva tasca de 
difusió i col·laboració. 

El mon de l’automòbil ha 
evolucionat molt i de manera 
molt ràpida. Del motor mecà-
nic hem passat a motors hí-
brids i motors totalment elèc-
trics. “Depèn dels governs 
implantar-ho, però mentre hi 
hagi petroli encara es tardarà 
a normalitzar-ho tot”. Actual-
ment a Sant Julià ja hi circu-
len una trentena de cotxes 
híbrids.

“S’ha de fer contínuament 
cursos de formació per po-
sar-te al dia, així com adquirir 
noves màquines i ordinadors 
tecnològicament avançats de 
diagnosi multimarca de les 
avaries, quan abans es feia 
tot de manera manual”. Els 
motors d’abans eren senzills, 
“la gent venia cada any per 
fer la revisió abans d’anar de 
vacances per tenir el cotxe a 
punt pel viatge. Ara amb un 
mínim manteniment les revi-
sions s’espaien cada vegada 
més, però si que cal anar al 
taller sovint per avaries elèc-
triques”. Des de fa tres anys 
tenen també, com a comple-
ment, la representació oficial 
de la marca Polaris de vehi-
cles d’oci i tot terreny.

“A Tió Automoció hem im-
plantat el mètode japonès de 
planificació a dues setmanes 
vista i amb la previsió d’in-
cidències puntuals en casos 
d’emergència. Hem ampliat la 
nostra oferta a tots els camps 
possibles, des d’un servei de 
neteja complet fins a revisions 
de la ITV, cotxes de substitu-
ció, electricitat, planxa i pintu-
ra, servei d’acompanyament i 
tot el necessari per donar un 
servei personalitzat i adaptat 
al pressupost de cada client. 
Sóc un mecànic d'ofici Per 
sort compto amb la col·labora-
ció de la meva dona, la Núria.”

X. Pona - Ll. Vilalta
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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

Futbol amb valors
Durant aquest curs s’ha fet 
l’activitat “Futbol amb Valors” 
gestionada per l’entitat EVAL. 
Cada divendres a la tarda, un 
grup d’infants i joves s’han 
trobat a la pista poliesportiva 
de Sant Roc per jugar a futbol 
en valors durant una hora.

La metodologia que utilit-
za EVAL està basada en tres 
temps. El primer temps cor-
respon a l’espai on els infants 
i joves pacten, de manera as-
sembleària, la normativa del 
joc, tot tenint en compte com 
han anat els anteriors partits i 
noves propostes per millorar 
el joc. El segon temps corres-
pon al desenvolupament del 
partit. 

Finalment, els infants i joves 
es tornen a reunir per tal de 
d'analitzar el partit, valorant 
així el respecte envers les nor-
mes pactades, el joc net i el 
respecte i treball en equip. 

A l'hora de tancar l'edició 
d'aquesta revista hi ha previst 
que a finals de juny es faci la 
final comarcal de “Futbol en 
Valors” a Hostalets de Bale-
nyà, on es trobaran diferents 
equips de la comarca per a re-
alitzar partits i altres activitats 
lúdiques. 

El futbol és divertit, però 
encara ho és més si és amb 
valors! Si esteu interessats en 
participar-hi el curs vinent, no 
dubteu en demanar informa-
ció al Punt Jove Tortí. 

Des del mes de maig 
passat Judit Puigvila és la 
nova tècnica de joventut de 
l'Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta

Horari especial d'estiu
Des del 21 de juny i fins l’inici del proper curs escolar, l'horari 
del Punt Jove és de 10 a 14h a les oficines de l'Ajuntament. 
El motiu principal és que com cada any, s’organitza el Camp 
Tortí i com a novetat, un curs de premonitors/es en el lleure.

Estigueu tots i totes atentes a l’infovilatorta i a les xarxes 
socials de l’ajuntament com del Punt Jove Tortí.

Aquest estiu el jovent ens seguirem fent visibles al poble!
Xarxes socials del Punt Jove: 

Instagram: @puntjovetort i Facebook: Punt Jove Tortí
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Sortida a Waterworld
És previst que el dijous 11 de juliol es faci la tradicional sorti-
da a un parc aquàtic juntament amb altres municipis d’Osona 
centre, Orís i Bisaura, i el Lluçanès. En aquesta ocasió s'anirà 
a Waterworld de Lloret de Mar. El cost de l’entrada és de 19€ i 
l’Ajuntament es fa càrrec del monitoratge i del transport.

Camp Tortí
La 4a edició del Camp Tortí ve carregada de novetats! La més 
notòria és que enguany hi hauran 40 participants i 4 dirigents. 
Com ja és habitual es combinaran activitats de lleure amb treball 
de brigada per adequar espais públics del municipi. Si veieu una 
colla de joves amb samarretes de color verd saludeu-los, són els 
joves que hi participen aquest any. El dia a dia del projecte es pot 
seguir a les xarxes socials del Punt Jove.

Curs de premonitors de lleure
L’Ajuntament mitjançant l’escola d’educadors Quiràlia durà ter-
me la tercera formació en el lleure al municipi amb l'objectiu de 
formar els responsables del futur Esplai Serrallonga i participant 
en aquesta formació poden fer un primer tastet de les tasques 
educatives que s’hi duran a terme i tenir la seva primera experi-
ència professional, entre d'altres. La formació preveu 20 hores 
de pràctiques que es realitzaran durant el mes de juliol al Casal 
d’estiu infantil municipal. L'any 2017 es va realitzar un curs de 
monitor/a de lleure i el 2018 el de director/a de lleure i enguany 
s’ha optat pel curs de premonitori/a.

I al setembre, què?
Doncs el Punt Jove obri-
rem en el nostre horari 
habitual de dilluns a di-
vendres de 17 a 20h.

I per començar el nou 
curs, també volem i ne-
cessitem idees sobre què 
podem fer al Punt Jove. 
És per això que fem una 
crida a tots els nois i les 
noies del municipi perquè 
ens digueu què voleu i 
necessiteu i fer-ho con-
juntament. La participa-
ció és clau per tenir un 
Punt Jove viu i adaptat 
als vostres gustos i ne-
cessitats.

El Consell d’Infants de Sant Julià 
de Vilatorta va tancar el curs esco-
lar amb la inauguració de la font a 
la pista poliesportiva, iniciativa que 
ha sortit de les diferents propostes 
que han fet els infants que partici-
pen al Consell després de recollir 
idees de tots els nens i les nenes 
del poble. Els membres del Consell 
d’Infants es van mostrar molt satis-
fets que una de les seves propos-
tes hagi arribat a bon port i assegu-
ren que a partir d’ara vetllaran per 
aconseguir que altres propostes 
també es facin realitat.

El Consell està format per nens i 
nenes de 5è i 6è de primària de les 
escoles el Roser i el Bellpuig. Por-
ten tot el curs escolar treballant per 
millorar el poble, sempre a partint 
de la visió d’infant. 

El Consell d'Infants promou la instal·lació d'una font a la pista de Sant Roc

El Consell d'Infants de Sant Julià de Vilatorta es va crear el 12 
de novembre de l'any passat i està format per 6 consellers 
de l'escola pública Bellpuig i 6 de col·legi el Roser, esco-
llits per votació popular dels seus companys. L'objectiu del 
Consell d'Infants és fomentar el sentit crític, la participació, 
l'esperit de pertinença a la comunitat i aprofitar les idees dels 
més joves per contribuir a fer un poble millor.
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Agrupació Sardanista

L'Aplec de Puig-l'agulla
El 22 d’abril, dilluns de Pasqua, vàrem celebrar 
el tradicional Aplec de Puig-l'agulla que ja ha 
arribat a la seva 35a edició. El matí va comen-
çar amb la missa al santuari oficiada per mos-
sèn Jaume Reixach i cantada per la coral Abril, 
Maig, Juny.

Malauradament com ha passat en els últims 
anys, no tenim massa sort amb el temps, no va 
ploure però un dia rúfol, molt ennuvolat i amb 
fred, va fer minvar l'assistència de públic. Tot 
i així tant al matí com a la tarda es van fer els 
tradicionals sorteigs d’ous i cava i els assistents 
van gaudir d’un bon repertori de sardanes que 
va oferir la Cobla Baix Llobregat.

El que vindrà
Continuem amb el calendari
Dissabte 13 juliol. 10 nit. Plaça Catalunya.
Sardanes amb la cobla Flama de Farners
-en el marc de la Fira d’entitats de la Festa Major-

Dissabte 20 juliol. 5 tarda. Parc Set Fonts.
Sardanes de Cafè amb la cobla Rosaleda.
-a les 7 de la tarda Concert de Festa Major
a la plaça de Catalunya amb la mateixa orquestra-

Dimecres 15 agost. 5 tarda. Vilalleons.
Sardanes amb cobla Jovenívola d’Agramunt
-sardanes de Festa Major i a les 7 de la tarda cantada 
d'havaneres amb els "Havanerus de l'Esquirol"-.
Hi haurà rom cremat-

Diumenge 3 novembre. 5 de la tarda. Pavelló. 
Audició-castanyada
amb la cobla Ciutat de Girona.

Diumenge 22 desembre. 6 tarda. Saló Catalunya.
Concert de Nadal
amb la cobla La Flama de Farners

Les audicions d'hivern al pavelló

El que ja ha passat

Les audicions de sardanes que organitza 
l'Agrupació Sardanista en temporada d'hivern 
al pavelló continuen aplegant un gran nombre 
de balladors -habitualment entre 150 i 200 per-
sones-. Contractem cobles de prestigi per fer 

més atractives unes audicions que també tenen 
l'al·licient de comptar amb un repertori de pe-
ces molt balladores escollides expressament. 
Aquest format de programació assegura poder 
ballar sardanes tot l'any.
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50è aniversari
Com ja sabeu, l'any que ve celebrarem 
els 50 anys de la fundació de l’Agrupació 
Sardanista de Sant Julià de Vilatorta. Per 
aquest motiu vam sol·licitar poder orga-
nitzar l’Aplec comarcal d’Osona i dia 7 de 
juliol de l'any vinent una representació de 
l’Ajuntament i de la nostra entitat recollirem 
a Gurb, seu de l’Aplec Comarcal d’Osona 
d’enguany, l’estendard que ens acreditarà 
com a organitzadors del 14é Aplec Comar-
cal d’Osona i romandrà exposat a l’entra-
da de l’Ajuntament fins la celebració de 
l'Aplec del proper any.

A banda de la programació habitual. 
Serà un any curull d'esdeveniments espe-
cials, com a primícia us anunciem que tin-
drem per primera vegada al nostre poble a 
la cobla La Principal de la Bisbal amb un 
concert i una audició de sardanes el dia 
4 de juliol de 2020, i altres novetats que 
anirem anunciant a poc a poc fins que tin-
guem el calendari definitiu que publicarem 
sencer a la propera edició de la revista Vi-
latorta. 

Borsa de voluntaris
A principis de l’any vinent obrirem una bor-
sa de voluntaris per col·laborar amb nosal-
tres en la realització de l’Aplec comarcal 
d’Osona i altres actes que es faran el cap 
de setmana del 3, 4 i 5 de juliol del 2020.

Teniu fotografies antigues 
relacionades amb les 
sardanes i l'Agrupació 
Sardanista?
Us demanem que busqueu en els vos-
tres arxius fotografies relacionades 
amb l’Agrupació Sardanista, les colles 
sardanistes que hi ha hagut a Sant Jú-
lia, o esdeveniments sardanistes del 
municipi, cobles o qualsevol element 
vinculat a les sardanes. Us agrairem 
que ens el deixeu com a material per 
a fer-ne una exposició en motiu dels 
50 anys de la nostra entitat. Ho podeu 
portar a l'Ajuntament per fer-ne una 
còpia i retornar-vos l'original.

El mes març passat vam aconseguir un dels objec-
tius més importants que mai ens hem plantejat a 
l’Associació Abaraka Bake: portar un tractor amb 
les seves eines i un remolc al poble de Jali (Gàm-
bia). Després de més d’un any de feina i de múl-
tiples entrebancs burocràtics el tractor va marxar 
des de Barcelona, per mar, a principis de febrer i 
va arribar a mitjan març a Jali. Ha estat un projecte 
complex, sobretot en aspectes econòmics i logís-
tics, però creiem que el tractor beneficiarà i ajudarà 
molt al poble. Ara, però, necessitem organitzar el 
seu funcionament i la seva gestió per tal que sigui 
útil als Jalinkes i, en particular, a la feina de les do-
nes. Des d’aquí volem donar les gràcies i agrair la 
col·laboració de tota la gent que ens ha ajudat a 
aconseguir el nostre repte.

Un altre projecte que ha centrat els nostres es-
forços aquests últims mesos ha estat la segona 
estada de pràctiques dels estudiants de la Univer-
sitat de Vic–Universitat Central de Catalunya a Jali. 
Entre gener i febrer tres alumnes d’educació soci-
al hi van realitzar les seves pràctiques curriculars 
i hi van viure una experiència inoblidable. Estem 
convençuts que projectes com aquest d’intercanvi 
cultural, ajuden a construir un món millor.

Tota la informació de l’associació es pot trobar 
al blog: 
http://abarakabake.blogspot.com.es/
Associació Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta – Jali
(abarakabake@gmail.com) 

Abaraka Bake
El tractor ja ha arribat a Jali    
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Casal d'Avis    
El diumenge 5 de maig vam 
celebrar la festa del soci del 
Casal d'avis Font Noguera. 
Com és costum cada any 
es fa un homenatge als 
socis de més edat que en-
guany fóren Engràcia Pujol 
Torrents i Joan Gerónimo 
López. Va ser una gran jor-
nada de germanor que es 
va cloure amb una anima-
da una actuació musical a 
càrrec del grup Playback, 
de Torelló.

En l'apartat esportiu cal 
destacar que l'equip de 
billar del casal ha quedat 
campió del Campionat de 
Billar del Consell Consul-
tiu de la Gent Gran d'Oso-
na i que el nostre equip de 
botxes ha participat en el 
Campionat Comarcal de 
Petanca de la Gent Gran 
d'Osona. 

Club de lectura
Pel que fa a l'apartat cul-

tural, el 28 de maig passat 
l'escriptora Núria Pradas 
va venir al Club de Lectu-
ra del Casal per parlar-nos 
del seu llibre "L'aroma del 
temps". Nosaltres l'havíem 
llegit aquell mes i gaudírem 
de la seva presència grà-
cies a la col·laboració del 
Bibliobús i de l'Ajuntament. 

La novel·la s'endinsa en 
un dels moments més gla-
murosos del segle XX. Des 
de Grasse, bressol de l'alta 
perfumeria fins a la Barcelo-
na de postguerra, passant 
pel París de Coco Chanel.

Les seves explicacions 
van ser molt interessants, 
tant de la manera com va 
aconseguir la informació 
i va desenvolupar el relat 
com de l'elaboració l'edi-
ció i la posada a l'abast del 
públic.
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Aquest adjectiu és segura-
ment la característica que te-
nim mes en compte a Terra de 
Tupinots quan ens proposem 
fer una instal·lació artística. És 
per això que, conscients de la 
seva poca durada, ho revestim 
de llum, de música, de color, 
d’una bellesa diàfana i senzilla 
però molt visual que la realci 
sense estridències, per així 
poder crear petites obres d’art 
que ens quedin guardades al 
racó dels sentiments i de les 
emocions. Estem segurs que 
tothom recorda la primera 
Encesa de les Set Fonts, on 
milers de petites flames resse-
guien els contorns arquitectò-
nics del parc, envoltant-lo de 
màgia i de misteri. Llums que 
s’encengueren i s’apagaren en 
unes nits plenes de somnis, 
que donaren pas mes enda-
vant a noves propostes, com 
l’engalanada del Parc amb 
motiu de l’Aplec Caramellaire. 
Flors, cistells i cintes de colors 
ompliren amb la seva delicada 
fragilitat la solidesa d’unes pa-
rets i murs que s’hi alcen des 
de temps pretèrits.

Des de llavors hem sigut els 
encarregats de guarnir, any 
rere any, la plaça Major com 
escenari privilegiat per aco-
llir aquest acte caramellaire, 
on són convidades diferents 
colles de tot Catalunya per 
oferir-nos el seu repertori de 
cançons. Aquest any un do-
màs que representava una 
interpretació de la Primavera, 
inspirada en un esgrafiat del 
Casal Núria, presidia a tot co-
lor, i amb una cistell curull de 
flors, el balcó principal de ca 
l’Anglada mentre un estol de 
caderneres de fusta semblava 
sobrevolar el mur de pedra de 
can Marsal. Domassos de co-
lor verd embellien les finestres 

i els balcons endiumenjats 
amb jardineres de flors, totes 
de color groc. Troncs d’al-
zines sureres s’entrecreuaven 
davant de l’escenari repunte-
jats amb clavells vermells que 
l’omplien de vida i, tendals 
amples de tela de color cru es 
despenjaven del terrat mes alt 
de ca l’Anglada travessant la 
plaça de cap a cap mentre es 
bressolaven suaument amb 
l’airina del ventijol i el compàs 
de la música de les cançons 
de caramelles. Una banda-
da d’ocells de paper planava 
sota les bigues de fusta del 
carrer del pont com si volgués 
entrar a la plaça per participar 
també de la festa.

 Més endavant hem reuti-
litzat aquests ocells de paper 
per la Fira del Tupí, on arribaren 
per fer-hi niu, ornamentant el 
gran tupí de ferro que donava 
la benvinguda al visitant de la 

Fira del Tupí del nostre poble.
Una altra representació nos-

tre es la instal·lació de l’Ou 
com balla per la diada de Cor-
pus. Aquest any amb motiu de 
la proximitat amb la revetlla 
de Sant Joan vàrem decidir 
avançar-ho uns dies i fer-ho 
coincidir amb la Fira del Tupí. 
Un sortidor, dins d’un petit 
estany, d’on brollava un raig 
que enfilava enlaire un ou que 
dansava giravoltant en equili-
bri entremig d’esquitxos que 
remullaven amb un fi plugim 
l’entorn enramat de verdures i 
hortalisses disposades harmò-
nicament damunt de cassoles, 
tupins i càntirs de fang, com si 
es tractés d’un bodegó pintat 
d’una aquarel·la. Una bellesa 
efímera d’una natura morta 
que es marceix després de 
l’esclat que li ha donat la vida.

Xevi Pona

Efímer-a: adj. Que no dura sinó un dia. De molt curta durada.
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Parlem amb les entitats

Com neix l’Associació de 
bàsquet de Sant Julià?

La idea de constituir, formal-
ment, l’AB Sant Julià va sorgir 
ben aviat, durant la tercera o 
quarta edició del Torneig i va 
ser un suggeriment d'Albert 
Tobal, alcalde d'aleshores. En 
sóc president des de la seva 
fundació.

Com va sorgir la idea de fer 
un Torneig de bàsquet?

Quan teníem 16 anys, un 
grup d'amics estiuejants -els 

germans Marc i Enric Vives, 
Marcel Gal·li, Josep Roca i jo 
mateix- ens trobàvem al col-
legi del Roser per jugar a bàs-
quet. Com que resultava avorrit 
ser sempre els mateixos, vàrem 
contactar amb jugadors del 
Bàsquet Vic -Miquel Erra, Jordi 
Ralló, etc.- i durant 2 anys và-
rem fer partits de bàsquet, que 
acabaven amb un aperitiu a 
casa meva o bé a les piscines 
municipals. Un parell d’anys 
més tard, a l'estiu del 1985, ens 
vàrem engrescar i vàrem fer el 

1r Torneig amb 4 equips mas-
culins i 2 de femenins. Com a 
anècdota, a l’equip de nois del 
CB Vic hi van jugar l’Anna Erra, 
actual alcaldessa de Vic, i la 
Lourdes Alemany, de Viatges 
Alemany, perquè els faltaven 
jugadors. L’any següent se’ns 
va ocórrer posar un anunci a 
l'Ausona i repartir cartells pels 
pobles veïns i es van inscriure 
40 equips!. A partir d’aquí tot 
ha estat créixer...

Trenta quatre edicions mar-
quen una llarga trajectòria, 
quina ha estat l’evolució del 
Torneig i quina valoració en 
feu?

Sí, és un llarg camí. El Tor-
neig ha crescut, tant en nom-
bre d’equips com pel que fa al 
tipus d’equips de bàsquet, de 
forma que és una activitat molt 
inclusiva, en la que hi tenen ca-
buda els equips masculins i fe-
menins, de totes les edats ca-
tegories i, molt especialment, 
el bàsquet en cadira de rodes 
i els jugadors amb diversitat 
funcional. També hem crescut 
geogràficament, de forma que 
fa 10 anys que rebem univer-
sitats americanes de la Lliga 
NCAA, equips de bona part 
dels països d’Europa i fins i tot 
l’any passat, la Selecció d’An-
gola. Lògicament, també ha 
crescut l’organització que, no 
obstant això, segueix sent del 
tot “amateur”. Som una entitat 
esportiva sense afany de lucre, 
on ningú cobra i, al contrari, 
tothom es paga de les seva 
butxaca les seves despeses.

Quanta gent hi ha darrere 
l’organització del Torneig, 
com us organitzeu?

L’AB Sant Julià té uns 60 
membres i una junta directiva 
en la qual diversos integrants 
-l'Anna Mimoso, la Núria Sans, 
en Josep Roca i jo mateix- por-
tem 35 anys implicats en el Tor-
neig, tots, des de l’inici. Altres 
companys, com en Toni San 
Nicolàs, vicepresident, en por-

En Miquel té 52 anys i és metge especialista en aparell digestiu. Es 
va formar a l’Hospital Clínic de Barcelona i a la Case Western Re-
serve University de Cleveland. Actualment treballa al Centre Mèdic 
Teknon de Barcelona. El seu avi era nascut a Vic i des de fa molts 
anys la família Sans té casa al carrer dels Terrissers núm. 8. Miquel 
Sans és president de l'Associació de Bàsquet de Sant Julià des de 
la seva fundació, a mitjan anys 80.
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Miquel Sans Cuffí
President de l'Associació de Bàsquet
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ta 32 i en Joan Aragó, cap de 
premsa, 24. Al mateix temps 
hem incorporat molta gent jove 
i altres de no tant joves, tant 
de Sant Julià com de la resta 
d’Osona i de tot Catalunya, 
que ja ocupen bona part dels 
llocs clau del Torneig. Estem 
organitzats en “teams” (infra-
estructures, barbacoa, allot-
jament, premsa, web, xarxes, 
ACB, etc...) i fem trobades 
durant tot l’any, sovint a casa 
d’algun dels organitzadors o 
en partits de bàsquet. En els 
darrers anys ha estat fonamen-
tal fer dues “concentracions”, 
una al gener i l’altra a l’abril, 
on ens “tanquem” tot un cap 
de setmana per discutir fins al 
més petit detall l’organització 
del següent Torneig. Un aspec-
te molt important és que som 
una entitat oberta: tothom que 
vulgui pot ser membre de l’AB 
Sant Julià.

Quants equips hi han partici-
pat en tots aquests anys?

Uf! és molt difícil de saber, 
ja que no hi ha un registre, ho 
hauríem de mirar, revisant la 
documentació antiga. Però si 
que podem fer una estimació: 
Si assumim una mitjana de 
150 equips per any x 35 anys = 
5.250 equips. Majoritàriament 

són d’Osona i, en segon lloc 
de Barcelona ciutat i voltants. 
També hi ha força equips del 
Maresme i de comarques giro-
nines. I n’hem tingut de tot Ca-
talunya, bona part d’Espanya, 
d'Europa, 40 universitats USA 
i un equip africà, la Selecció 
d’Angola.

Els equips repeteixen?
Si, molt sovint. Els d’Osona, 

per descomptat, però també 
molts altres i això és una de les 
coses que més valorem. A més, 
s’estableix una relació molt es-
pecial amb aquests equips que 
veus any rere any. Per cert, uns 
quants d’aquests “jugadors re-
petidors” han acabat incorpo-
rant-se a l'organització.

On s’allotja tanta gent?
En cases particulars i en to-

tes les opcions possibles: ho-
tels, masies de turisme rural, 
cases de colònies, albergs, 
càmpings, tant de Sant Julià 
com de la comarca.

Quin és l’objectiu del torneig 
actualment?

Créixer però seguir fidels 
als orígens. En aquest sentit, 
seguir sent un grup d’amics, 
que es reuneix quan pot a casa 
d’un o altre membre. Una enti-

tat 100% sense afany de lucre, 
a la qual ningú cobra. I mante-
nint Sant Julià com a seu prin-
cipal del Torneig. Seria relativa-
ment fàcil fer créixer el nostre 
Torneig “professionalitzant-lo” 
o traslladant-lo a Barcelona, 
Madrid o València, però tenim 
molt clar que això no passarà.

Com serà el torneig d’aquí 
10 anys?

No molt diferent a l’actual. 
Un Torneig de pretemporada 
pels equips de bàsquet esco-
lar i federat, que permetrà fer 
una gran trobada, ben inclusi-
va, de totes les formes possi-
bles de bàsquet.

Quina repercussió té actual-
ment el torneig en el territori?

Molt gran. Per una ban-
da, els equips de Sant Julià i 
d’Osona hi participen. En se-
gon lloc, els aficionats al bàs-
quet de la comarca poden 
gaudir dels partits i activitats. 
I, per últim, tant l’hostaleria 
com la restauració i molts al-
tres sectors se’n beneficien, 
pel gran nombre de persones 
allotjades o visitants.

Com veu el futur de l’Asso-
ciació de Bàsquet?

El veig molt bé! És un grup 
nombrós, però molt ben avin-
gut -quelcom admirable, si te-
niu en compte que fa 35 anys 
que “ens hi deixem la pell”, any 
rere any, i a vegades amb mo-
ments de molta tensió, perquè 
es fan les coses, amb molta il-
lusió però amb molt pocs mit-
jans-. A més, hem aconseguit 
fer el “canvi de generació”, de 
forma que bona part de les 
àrees claus del Torneig ja les 
coordinen els membres de la 
generació dels meus fills, que 
tenen entre 20 i 25 anys i els de 
Sant Julià que tenen entre 15 
i 20 anys també apunten molt 
alt. En poques paraules: Anem 
molt bé!

R . Godayol
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El 35è Torneig
de Bàsquet
Ja tenim a tocar el 35è Torneig 
BBVA de Bàsquet els dies 6, 
7 i 8 de setembre. I com en 
els darrers anys durant el mes 
d’agost l'aperitiu de luxe amb 
les universitats americanes 
NCAA.

Per segon any serem seu 
oficial del Circuit de 3X3 de 
la FCBQ. I com en els dar-
rers anys, podrem veure par-
tits d’elit ACB, la final de la 
Super-copa catalana de bàs-
quet en cadira de rodes, i al-
tres partits amb convidats 
internacionals. Ja us anirem 
informant de les darreres no-
vetats. Estigueu atents al 
nostre web i xarxes socials, 
on es faran concursos previs 
al Torneig, celebrant els 20 
anys amb partits ACB al Tor-

neig. Per cert, hem superat els 
1.000 seguidors a Instagram i 
els 1.500 a Twitter.

Ens retrobem el primer cap 
de setmana de setembre, per 
les activitats de bàsquet i les 
complementàries de lleure. I a 
l’agost els NCAA. Fins alesho-
res!

Joan Aragó
Cap de Premsa

Torneig BBVA de Bàsquet

A l’hora de tancar aquesta 
edició, entre el 25 i el 29 de 
juny s’estava desenvolupant 
la tercera edició de l'Oriol Ri-
era Experience a les instal·la-
cions esportives de Sant Julià 
de Vilatorta, un esdeveniment 
esportiu únic i innovador a la 
comarca d’Osona per a joves 
federats (masculí i femení) 
nascuts entre el 2005 al 2010 
(inclosos). El campus té per 
objectiu compartir les experi-
ències futbolístiques que el 
mateix Oriol ha aprés al llarg 
de la seva trajectòria esporti-
va i que l’han dut a ser un ju-
gador professional de futbol. 
Enguany té una novetat im-
portant ja que introdueix una 
metodologia individualitzada 
per demarcació. És a dir, si 
un jugador és lateral realitzarà 
entrenaments tàctics i tècnics 
enfocats per aquesta posició.

Al finalitzar l'Oriol Riera Ex-

La 3a edició de l'Oriol Riera Experience

perience 2019 tots els par-
ticipants rebran un informe 
d’avaluació realitzat pel ma-
teix Oriol Riera i el coordina-
dor de metodologia, Miquel 
Serrado, actual entrenador 
del Juvenil Divisió d’Honor del 
Girona FC.

Com a novetats importants 
cal destacar el futbol femení 

que està en plena puixança i 
que en aquesta edició arriba 
com un esdeveniment total-
ment igualitari d'ambdós gè-
neres i la implicació de la Fun-
dació Puig-Porret que ajuda a 
les famílies amb vulnerabilitat 
econòmica real perquè els 
seus fills pugin assistir a l’Ori-
ol Riera Experience.
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A tres quarts de set de la tar-
da, l’àrbitre feia sonar el xiulet 
i els aficionats que, una bona 
estona abans que comencés 
el partit ja omplien el muni-
cipal, van saltar a la gespa. 
Petons, abraçades i llàgrimes; 
les llàgrimes d’aquells que sa-
bien que acabaven d’aconse-
guir una cosa molt gran, una 
fita històrica: per primera ve-
gada des de la seva fundació 
el 1932, el CF Sant Julià de Vi-
latorta s’havia guanyat el dret 
de jugar a 2a Catalana (l’anti-
ga 1a Regional).

El camí fins allà no havia si-
gut fàcil. La temporada havia 
estat llarga i els rivals durs. Va 
ser en el penúltim partit de lli-
ga que els homes de Cesc Pla 
i Jordi Llopart es van assegu-
rar poder disputar la promoció 
d’ascens.

El rival havia de ser el Sant 
Andreu de la Barca, equip 
d’una població molt més gran 
que el nostre poble i amb unes 
possibilitats superiors en tots 
els sentits.

El partit d’anada es va dis-
putar al Baix Llobregat. Fins 

allà s’hi varen desplaçar més 
d’un centenar d’aficionats vi-
latortins que no varen parar 
d’animar l’equip en tot el par-
tit. Un partit que el cos tècnic 
vilatortí va plantejar de mane-
ra magistral; fins al punt que, 
al minut 87, Nil Torrents va 
aprofitar una indecisió de la 
defensa local per aconseguir 
l’únic gol del partit i portar la 
victòria cap a casa.

Tot s’havia de decidir a la 
tornada. L’avantatge era bo 
però quan es disputen par-
tits d’aquest tipus pot passar 
qualsevol cosa.

El Blaus van començar el 
partit una mica indecisos, 
possiblement conscients de la 
responsabilitat que tenien da-
vant de la gernació que s’ha-
via reunit al municipal. Així, els 
visitants varen dominar els pri-
mers compassos de l’enfron-
tament fins que els vilatortins 
es varen treure la son de les 
orelles i, a la sortida d’un cor-
ner, David Pujol marcava de 
cap un dels gols més impor-
tants de la història del club. El 
Sant julià s’avançava i feia bo 

Club de Futbol Sant Julià

Hi van somiar tant que ho van aconseguir!
El SantJu guanya la promoció i puja a Segona Catalana

el gol aconseguit a l’anada.
A la represa, els jugadors del 

Sant Andreu, conscients que 
no podien fer res més, varen 
tirar l’equip endavant i varen 
pressionar la sortida de pilo-
ta dels locals. Fruit d’aquesta 
pressió va arribar el seu gol.

La situació va provocar 
una sensació d’incertesa tant 
a l’equip com als aficionats; 
incertesa que Marc Torra es 
va encarregar de convertir en 
èxtasi quan va aconseguir el 
segon gol dels vilatortins des-
prés de rematar a la xarxa una 
centrada que li va arribar des 
de la banda esquerra.

A partir d’aleshores, el som-
ni es va fer realitat. El somni 
d’un equip de segona que re-
presenta un poble i una afició 
de primera. El somni d’aquells 
que, al llarg de la història, han 
treballat pel CF Sant Julià. El 
somni d’aquells que volen viu-
re un futur futbolístic a casa 
seva. En definitiva, un somni 
que lluny de ser el de pocs va 
ser el de molts.

Oriol Chumillas



62

es
po

rt
s Club Esportiu Vilatorta

Una nova experiència per a l'Escoleta
El 7 d’abril vam ser convidats a veure un 

partit de la lliga Endesa al Nou Congost entre 
el Baxi Manresa i l’ Iberostar Tenerife. Un par-
tit molt disputat i entretingut. Però el millor va 
arribar al descans, on les petites promeses del 
bàsquet vilatortí van sortir al parquet a disputar 
un partidet davant de prop de 5.000 especta-
dors. Una experiència entranyable i inoblidable 
tant per jugadors/es com pels pares i mares.
Vilatortabàsquet Benjamí

Una fase prèvia per conjuntar l’equip, per aga-
far ritme, fer pinya i sobre tot aprendre. Aquest 
treball els ha portat a aconseguir acabar com a 
primers classificats del seu grup de la lligueta 
Tots Juguem. Felicitats campions! Dues menci-
ons especials: al Roger, l’entrenador, per la seva 
tasca i esforç al capdavant de l’equip i per ser 
el referent dels nostres “peques”, i a en Jordi, el 
delegat, perquè no ha defallit mai, els ha animat 
constantment i quan ha tocat també ha fet d’en-
trenador. Roger i Jordi, felicitats!
CE Vilatorta Júnior Femení

Ara toca felicitar a les nostres júniors, que 
després d’una primera fase amb alts i baixos, 
a la segona fase ho han donat tot i han quedat 
classificades en primer lloc del seu grup. En-
horabona campiones i felicitacions a l‘entrena-
dor, en Nil, pel que ha aconseguit en aquesta 
primera temporada i en Ramon, el delegat, que 
sempre els ha fet costat.
Domus-Vilatorta Sots-21 Masc. Nivell A-1

Després d’una primera fase sense poder mar-
car les diferències amb alguns dels rivals més 
directes han hagut de jugar-se la permanència. 
Una gesta molt important tenint en compte l’es-
forç de la passada temporada per pujar a ni-
vell A-1. Després d’uns partits molt lluitats han 
aconseguit mantenir el nivell. 
Enhorabona nois per una feina ben feta!
CE Vilatorta Sots-25 Masc. Nivell A

Un nivell més complicat del que esperaven, 
amb equips molt lluitadors i on tothom volia ser 
al davant. Sabien que no podien optar als pri-
mers llocs, i també que no volien quedar dels 
últims i baixar de categoria. Han aconseguit 
eludir la fase de permanència i s’han mantingut 
a Nivell A. Molt bé per vosaltres, al final tot té 
una recompensa!
CE Vilatorta-Negre Sots-25 Masc. Nivell B

Una temporada molt irregular, amb constants 
alts i baixos i una pila de lesions que han fet que 
fos molt complicat mantenir un ritme constant. 

Moltes gràcies a tots i moltes gràcies Roger per 
la paciència i perseverança, tot i que hauries 
llençat la tovallola en moltes ocasions, per la 
tasca tan difícil que tenies al davant i que no 
tothom ha sabut valorar.
CE Vilatorta Fem. Lleure

Compaginant horaris d’estudis i feina se’ls ha 
fer una muntanya poder tirar endavant la com-
petició el Consell Esportiu, però gracies a la 
seva voluntat han finalitzat la temporada sense 
deixar cap partit pendent. Molt bé noies i grà-
cies a en Jordi, l’entrenador, perquè ha sabut 
mantenir el bon "rotllo", sense permetre que 
ningú es desanimés. 
Cloenda de la temporada 2018-2019

El divendres, 7 de juny vàrem fer la cloenda 
de la temporada amb els ja tradicionals i es-
perats partidets “mames i papes” versus ben-
jamins i júniors, el concurs de pastissos on va 
guanyar el pastís BàsketBo de la Cristina i la 
Laura i un sopar de germanor.

Bona Festa Major a tots els vilatortins i vila-
tortines!
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Club Patinatge Artístic
Durant tot l’any les patinadores del nostre club 
preparen els balls que els permetran participar 
en els festivals i les competicions que se ce-
lebren durant la primavera. És per aquesta raó 
que aquests últims mesos han estat tan impor-
tants per a nosaltres. Us en fem un resum:

El 9 de febrer les patinadores de promoció 
del club van participar a la primera fase d’indi-
vidual organitzada pel consell esportiu d’Osona

El mes de maig ens iniciàrem amb el grup 
d’iniciació a la Federació, presentant 10 de les 
nostres patinadores a les proves. En aquesta 
primera experiència van aprovar 3 de les pati-
nadores presentades. 

El 7 d’abril, amb els dos grups de promoció 
participàrem al Festival Mercat del Ram, orga-
nitzat pel Consell esportiu d’Osona. Allà vam 
poder gaudir dels progressos dels grups de les 
petitones del club.

El 14 d’abril, els nostres dos grups de xou, 
primària i secundària, van participar al Trofeu de 
Xous del Club Patí d’Osona, obtenint un primer 
lloc el xou primària amb la coreografia “Un regal 
especial” i un segon lloc amb el xou secundària 
amb la coreografia “Dóna'm forma”. 

El 28 d’abril, altra vegada, vam presentar els 
nostres xous al Trofeu de Xous del Consell Es-
portiu d’Osona. Aquesta cop el xou primària 
obtingué una molt bona quarta posició, mentre 
que el xou secundària va obtenir una merescu-
da primera posició que els donà plaça directe 
per participar a la final territorial de Barcelona. 

El 6 de maig, les prebenjamines del club, van 
participar a la segona fase d’individual del con-
sell esportiu d’Osona.

El 12 de maig ens vam tornar a presentar a 
les proves d’iniciació D. Aquesta vegada van 
ser 9 les nenes que es van treure la categoria. 

El 19 de maig vam participar amb el xou de 
secundària a la Final Territorial de xous de Bar-
celona, obtenint una 6a posició. 

Per finalitzar, dir-vos que el dia 1 de juny ce-
lebràrem el nostre Festival on van participar els 
nostres grups i altres de la comarca.

I per acabar la temporada, els diferents grups 
vam participar en els Festivals de la Unió Espor-
tiva Gurb, el CP Lluçanès i el CP Manlleu.

Estem molt contents i contentes pels resul-
tats dels nostres grups en les diferents com-
peticions i tornejos, però sobretot de la seva 
actitud i el seu esforç. Entrenen durant moltes 
hores i cada cop tenim més bons resultats. En-
horabona a totes les nostres patinadores i fa-
mílies!
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El Club Tennis Sant Julià tanca 
la temporada amb 3 equips de 
pàdel, un de tennis a la Lliga 
comarcal d’adults, 8 equips 
juvenils i prepara un juliol ple 
d’activitat, amb casal d’estiu, 
intensius, el torneig de Festa 
Major i la nova obertura del 
bar-restaurant del club.

Els equips d’adults de pà-
del acaben amb resultats di-
versos. L’equip Femení ha 
aconseguit mantenir-se a 2a 
divisió, el Masculí B ha acon-
seguit una 5a posició a quar-
ta i el Masculí A no ha pogut 
mantenir-se a 1a i baixen amb 
l’objectiu de tornar a pujar.

L’equip Masculí de tennis ha 
quedat 7è classificat en cate-
goria bronze i han arribat a la 
final de la Copa Comarcal on 
van perdre contra el Can Juli.

Cal destacar el paper de 
l’Escola de Tennis i Pàdel, que 
no para de créixer any rere 
any. Aquest curs hem tingut 
un total de 70 alumnes. Tenim 
jugadors de totes les edats i 
nivells, des de minitennis fins 
a competició, incloent també 
els nivells d’iniciació i perfec-
cionament. 

Volem destacar el gran tre-
ball de l’equip Aleví Masculí 
que ha quedat 2n classificat 
de la Lliga Catalana només 
perdent contra el primer clas-
sificat, el RC Polo.

A més, tenim un grup de 
tennistes amb diversitat funci-
onal i les classes d’adults han 
incrementat. Per altra banda, 
s’està jugant el Torneig Social 
de pàdel i s’ha canviat la mo-
queta de la pista 3.

MASCULÍ 1A, 2A I 3A CATEGORIES

PREU: 18€ SOCIS - 22€ NO SOCIS - 3 PARTITS MÍNIM

INSCRIPCIONS: 619 66 51 96 - 676 37 81 13

ESPECIFICAR DISPONIBILITAT HORÀRIA

PACK DE BENVINGUDA

ENTRADA GRATUÏTA PISCINA

PREMIS PER A TOTS ELS GUANYADORS I FINALISTES
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Abans de parlar de ciclisme, 
volem felicitar al Club de Fut-
bol Sant Julià pel seu ascens a 
la categoria 2a Territorial. Des 
del polígon de la Quintana on 
s’estaven fent les curses dels 
infantils, vam sentir els so dels 
petards que anunciaven la vic-
tòria del Sant Julià en el par-
tit que es disputava en aquell 
moment. Els desitgem èxits en 
aquesta nova categoria, tot un 
repte pel futbol vilatortí.

El dia 8 de juny va ser una 
jornada completa de ciclisme 
amb la participació dels més 
joves fins als júniors i elits fè-
mines. Des de les 7 del matí 
que va començar la logística 
de la sortida i l’arribada. Pre-
parar els 7 cotxes de suport i 
les 10 motos, també la dotació 
de 12 motos i cotxe dels Mos-
sos d’Esquadra i l’ambulància. 
Una reunió a quarts de 9 per 
rebre instruccions del capo-
ral dels mossos per comentar 
temes de seguretat durant la 
cursa.

Es va començar amb el 
Campionat de Catalunya Júni-
ors i la incorporació posterior 
de les fèmines participants de 
la Copa Catalana. Els primer 
amb un recorregut de 102 km 
i les segones amb un total de 
72. El recorregut amb un pri-
mer tram de 30 km fent la volta 
Mansa per Vic i la segona part 
fent carretera de Vilalleons 
– Taradell – Mansa – Fullaca 
– Collsesplanes – Coll de Re-
vell – Viladrau – Fullaca – Sant 
Julià. La cursa es va desenvo-
lupar sense incidents gràcies 
a la feina dels col·laboradors, 
dels Mossos i la guàrdia urba-
na de Vic i Taradell, també dels 
conductors que es van haver 
d’esperar en alguna cruïlla 
sense cap protesta.

Dels 55 participants júniors, 
en l’arribada a l’esprint, el gua-

nyador va ser Gerard Bofill, se-
guit de Adrià Bartrina i Gerard 
Edo tots tres amb un temps 
de 02:44:54 (37,11km/hora de 
mitja). De les 25 participants 
fèmines, la guanyadora de 
la categoria Elit Mireia Beni-
to amb un temps de 2:50:13 
(25,38km/hora) seguida de Fie 
Osterby i Noemí Ferré amb el 
mateix temps. Cursa molt dis-
putada amb escapades de 2 
minuts que van ser neutralitza-
des durant el recorregut. En la 
categoria Sub23 la vencedora 
va ser l’Emma Ortiz amb un 
temps de 2:52:36 (24,26km/
hora).

A la tarda en un circuït de 
1,3 km pels carrers del polígon 
de La Quintana es van dispu-
tar les curses de Copa Cata-
lana Cadets i Fèmines Júniors 
amb un recorregut de 52 km 
(40 voltes). Hi van participar 
65 ciclistes amb una gran ex-
pectació per la qualitat de tots 
els ciclistes i els canvis que 
es produïen. Els guanyadors, 
Axier Casado amb un temps 
de 1:18:19 seguit d’Oriol Alca-
raz i Sergi Darder; en fèmines 
cadet les guanyadores, Este-
fania Jiménez amb un temps 
de 1:28:20 seguida de Júlia 
Borràs i de Lucia Borràs; en fè-
mines júnior les guanyadores, 
Laia Burdoy amb un temps de 
1:24:11 seguida de Carolina 

Actualitat del club

Miranda i Nerea Bastida.
En les curses infantils, amb 

un total de 108 participants els 
guanyadors de les diferents 
categories van ser: Pre-Ben-
jamins, Marti García, Gabriel 
Atero i Martí Tudó; Benjamins, 
Ilde Jiménez, Hugo Guardia i 
Denis Camero – Aina Vilarrasa, 
Lucia Ortega, Carla Sánchez; 
Principiants, Lluna Jiménez, 
Iria Gironès, Ivet Alcaraz – Eloi 
Ramos, Àlex Sánchez, Izan 
Delgado; Alevins, Adriana Var-
gas, Raquel Ortega, Mar Bier-
ge – Joel Munté, Leo Ucher, 
Aitor Martínez; Infantils, Júlia 
García, Laia Bosch, Citlali Pa-
reja – Sergi Monserrate, Lluc 
Plana, Marc Zafra.

Ressaltar que els germans 
Jiménez són de Sant Julià. 
Una gran tarda per la promo-
ció del ciclisme en un circuit 
ideal sense complicacions ur-
banes i perfecte pel públic que 
podia anar seguint les curses 
des de tot arreu

Agraïments. Una vegada 
més a l’Ajuntament per les fa-
cilitats que ens dona cada any 
per poder realitzar les curses. 
Al personal de la brigada mu-
nicipal que ens han facilitat 
tot el que hem demanat amb 
gran interès. Als socis i sim-
patitzants del Calma que han 
ajudat en l’organització durant 
tota la jornada.

Ciclista Calma
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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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El dijous 13 de juny passat l'Au-
la municipal de Música vam 
fer el nostre concert de final 
de curs al Saló Catalunya en 
el qual van participar tots els 
alumnes de l'Aula. 

Aquest 2018-19 ha estat un 

Aula municipal de Música

curs ple d’activitats pels alum-
nes i mestres: concerts, can-
tates, nadales, caramelles, ví-
deoclip de la xarxa, audicions 
i classes col·lectives i algunes 
més, al llarg del curs.

Voldríem agrair el suport de 

l’Ampa de l’Aula de Música per 
tota la feina feta també durant 
el curs, que va fer possible el 
concert didàctic a càrrec de 
l’Andreu Ubach, que es va fer 
el dia 4 de juny, com podeu 
veure a la foto.

Programa del Concert
de fi de Curs 2018-2019
Alumnes de sensibilització de les 
Aules de Folgueroles i Sant Julià
- A la granja d'en Jepet
- Tinc un conill
- Quan les oques van al camp

Alumnes de 1r i 2n de Cant Coral
- Mediterrània (conte)

Alumnes de 3r i 4t de cant Coral
- Quant tot s'enlaire (Txarango)

Alumnes de 6è Nivell elemental
- Si cantem tots junts, el món és 
molt millor 
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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 de Sant Jordi, 19
Tel. 93 131 02 36

SANT JULIÀ DE VILATORTA
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El dissabte 6 d’abril passat vam materialitzar el 
projecte “Fem Patuleia”. Amb molta il·lusió i esforç 
vàrem construir la muntanyeta amb el tobogan, la 
pèrgola dels contes, el pont de fusta, el circuit de 
cotxes i el palet musical. Es va poder fer tot gràci-
es a la col·laboració imprescindible de l’AMPA, de 
les famílies, de les mestres i de l’Ajuntament.

Els nostres infants quedaren meravellats quan el 
dilluns,van descobrir els nous espais del jardí. Els 
primers dies es varen dedicar a explorar-los amb 
profunditat. La creació d’aquests espais ha signi-
ficat el fet de constatar que les coses que sem-

Llar d’infants Patuleia
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blen difícils, quan s'hi creu i troba aliats, es fan 
fàcils. Sense gent compromesa tot és més feixuc 
i es corre el risc d’abandonar idees o projectes 
magnífics.

Continuarem implicant-nos en tot el que sigui 
fer de la nostra llar un lloc on aprendre a respec-
tar i estimar les persones i l’entorn, i on estar en 
contacte amb la natura sigui “el més natural del 
món”. Des d’aquí agraïm a les famílies, a l’AMPA 
i a l’Ajuntament per fer possible aquest projecte, i 
és que tots fem Patuleia!

Les mestres
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L'escola mostra la seva 
vessant inclusiva
Durant les jornades del Congrés 
ETEN (The European Teacher 
Education Network), que aquest 
any ha organitzat la universitat 
de Vic, el divendres 26 d'abril 
vam tenir una visita molt especi-
al de deu professors provinents 
de diferents països del món que 
van voler veure com s’atén la di-
versitat dins el marc de l’escola 
inclusiva i, en especial, com es 
treballa l’aprenentatge coopera-
tiu, una metodologia que aprofita 
el treball en equip per maximitzar 
l’aprenentatge de tots els seus 
membres. D’aquesta manera, 
alumnes amb diferents ritmes 
d’aprenentatge i diferents capa-
citats, assoleixen objectius co-
muns.

En primer lloc l’equip directiu, 
acompanyats d’experts d’apre-
nentatge cooperatiu de l’UVIC, 
en José Ramón Lago i la Gemma 
Riera, van fer una presentació de 
les diferents metodologies inclu-
sives que utilitza l’escola i van 
explicar-los diferents aspectes 
del treball en equip: dinàmiques 
de grup, estructures i quaderns 
d’equip. Seguidament van poder 
entrar a les aules de 1r i 3r per 
veure i comprovar personalment 
com es treballen activitats mitjan-
çant l’aprenentatge cooperatiu. 
En aquesta ocasió van poder ob-
servar estructures que s’utilitzen 
habitualment a l’escola com la 
“lectura compartida”, “el llapis al 
mig” o “el trencaclosques”.

Els professors convidats van 
destacar que havien observat 
alumnes respectuosos entre ells, 
que tenien clar com havien de tre-
ballar de manera autònoma i un 
bon clima a l’aula. L’aprenentatge 
cooperatiu és un segell important 
de l’escola Bellpuig que defineix 
la seva trajectòria dels darrers 
anys. “Sols arribarem més ràpid, 
junts arribarem més lluny”

El 26 d'abril 
passat 10 

professors de 
diversos països 

del món van 
visitar l'escola 

Bellpuig per 
conèixer s'atén 

la diversitat 
dins en marc 

de l'escola 
inclusiva i 

en especial 
el treball de 

l'aprenentatge 
cooperatiu

Activitats inter-
generacional 
amb avis 
voluntaris de 
l'escola i avis 
de l'Espai 
Activa't
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a l'escola
El divendres 10 de maig vam 
realitzar activitats intergene-
racionals amb avis voluntaris 
de l’escola i amb avis de l'Es-
pai Activa't. Desenvolupàrem 
activitats amb l'objectiu de 
fomentar la interacció, la re-
lació i la convivència, a més 
de potenciar valors com la 
col·laboració, la companyo-
nia i l’afectivitat. Aquest tipus 
d’activitats ens permet adqui-
rir competències útils per a la 
vida i avançar com a societat. 

En aquesta jornada, nens i 
nenes d’educació Infanti van 
escoltar contes explicats pels 
avis voluntaris de l’escola. Els 
de primer van fer punts de lli-
bres amb els avis del Centre 
de Dia. De segon a cinquè 
van ballar sardanes amb els 
avis sardanistes i finalment, 
els nens i les nenes de 6è van 
fer lectura en veu alta i jocs de 
taula tradicionals amb els avis 
del Centre de Dia. 

Aquesta iniciativa va co-
mençar fa tres anys i ha anat 
guanyant força i interès per 
part de tots. Durant el curs 
es comparteixen també altres 
jornades amb el Centre de Dia 
i el Casal dels Avis: fer pane-
llets, cantada de nadales, re-
citar poemes, fer disfresses 
pel carnaval, etc. Ens agrada 
molt fer jornades d’aquest 
tipus i poder compartir mo-
ments amb els avis del poble.

AMPA Bellpuig

L´últim trimestre del curs el vàrem encetar amb la diada de Sant Jor-
di i com cada any l’AMPA va fer una parada per vendre roses. Com 
a novetat vàrem estrenar una fantàstica carpa personalitzada per a 
fer-nos veure en totes les activitats que organitzem. 

Amb les vacances d’estiu a tocar, com és costum vam acomia-
dar el curs amb una bona festa. Des de l’AMPA volem donar l’en-
horabona a tot l’equip de professionals del Bellpuig, ja que va ser 
tot un èxit. Gaudírem de l’espectacle que ens va oferir l’equip de 
mestres i alumnes de l’escola, amb coreografies molt originals. En-
guany, a més, ens van sorprendre amb el tema “Llença’t”, interpre-
tat per alguns pares i mares. 

Per suposat també, vam retre homenatge als alumnes de sisè 
que l’any que ve estrenaran una nova etapa, als quals desitgem el 
millor. A més, com és tradició hi va haver una bona botifarrada aca-
bat l’espectacle, ambientant la trobada amb música ben animada. 

I, com que quan es tanca una etapa se n'obre una de nova, des 
de l’AMPA ja estem treballant pel curs 2019-2020: planificant les 
activitats extraescolars, concretant l’espai ludicoeducatiu de tardes 
que volem posar en marxa, donant continuïtat a projectes com el de 
“Raspallem les dents”, etc. 

Com sempre, als inicis del curs, es farà l’Assemblea per posar en 
coneixement de totes les famílies la feina que portem a terme, així 
com resoldre dubtes i oferir un espai de participació als pares i a les 
mares. Des d’aquí us animem a assistir-hi!

També aprofitem per donar la benvinguda a les noves famílies 
que s’incorporaran aquest nou curs i recordar a tothom que estem 
a la vostra disposició per a qualsevol dubte o suggeriment que ens 
vulgueu fer arribar. Us podeu posar en contacte amb nosaltres a 
través de l’adreça de correu electrònic: ampabellpuig@gmail.com

I per acabar, ja només ens queda desitjar a tothom un bon estiu i 
unes bones vacances!

Acomiadem el curs

L'escola 
Bellpuig

us desitja
bon estiu
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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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esCol·legi El Roser Activitats de primavera

Textures, colors i olors de primavera a la llar d'infants

Llegim contes als més petits amb màgia i encant

A Educació Infantil juguem als espais i gaudim de la primavera Certamen de lectura En Veu Alta

Alumnes de 4t d'ESO
Viatge de fi d'estudis
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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

Especialitats:
ENTREPANS

TAPES
VARIADES

PLATS
COMBINATS

CASSOLA

Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta
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HORITZONTALS: 1.- Persona de poc seny. 2.- Lí-
quid greixós que ens agrada per a les amanides. 
Pati interior de les antigues cases romanes. El pri-
mer de tots els nombres. Societat Anònima. 3.- El 
deu egipci del sol. Hormona que utilitzen alguns 
esportistes per fer trampes. Atlantis. Barcelona. 4.- 
Turca. Ralph Lauren. En aquest moment. 5.- Nit-
rogen. Amb bona salut. Porció de terra envoltada 
d’aigua. Tesla. Un romà. 6.- La fletxa el necessita. 
Platí. Moviments. 7.- Castellanisme que utilitzem 
habitualment per dir refractàries. Peces de plàstic 
que utilitzem amb els caragols. La primera vocal. 
8.- Indi. Magatzem per guardar armes. Allò que po-
sem al pa amb tomàquet per donar-li més sabor. 
9.- Part d’un camí. Fruit del cirerer. Una de les vita-
mines que necessita el nostre cos. 10.- Amb molta 
sal. Que es troba a l’aire. Una conjugació llatina. 
VERTICALS: 1.- De l’artèria que distribueix sang 
pel cor. 2.- Amb ales. Neteja. 3.- Girona. Capital 
aragonesa. Alumini. 4.- La primera vocal. La lletra 
M. La d’ozó l’estem malmeten irresponsablement. 
5.- Tros de paper que ens indica on hi ha un tre-
sor. Vulgarment, sonat. 6.- Molt sorpreses. Sofre. 
7.- Nom del domini dels de la petita illa de Nauru. 
Alumini. Eixut. 8.- El què triga la Terra a fer una volta 
sobre si mateixa. Article femení. Fa un niu. 9.- La 
darrera vocal. Provaré. 10.- Tirabuixó de cabells 
que el tenen injustament tancat a la presó. Antiga-
ment, caldre. 11.- Les inicials de l’àcid ribonucleic 
en anglès. Tac. Reagrupament Independentista. 
12.- Indi. Amb bona salut. La parella del Goiat. 13.- 
Aquell líquid de les plantes. Amb molta sal.  

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Mentir (ment+ir)

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa i Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Insecte empipador
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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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Vilatorta pam a pam, el concurs
El jaciment arqueològic de la cova del Gegant

és el més antic del municipi de Sant Julià
de Vilatorta i es troba situat a la carena entre

el castell de Bellpuig i Puig-l'agulla
-a prop d'on hi ha el bolet de pedra-.

De quina època són les restes
de ceràmica que s'hi van trobar?

1. Neolític
2. Visigòtic
3. Romà

Podeu deixar les vostres respostes a les ofi-
cines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia 
del dimecres 17 de juliol.

Entre tots els encertants se sortejarà una
SAFATA DE PASTES DE REBOSTERIA
per gentilesa de Pastisseria Crossandra

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
L'autor del timpà de la portalada de la cape-

lla del col·legi el Roser és
2. Josep Llimona

El guanyador va ser Andreu Bosch.
Enhorabona!

pa
rt
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ip
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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
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Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

Núm. 84
Any XXVIII - IV època
Festa Major 2019

EN AQUEST
NÚMERO
DESTAQUEM:

Vilatorta

Constituït l'Ajuntament pel mandat 2019-2023

El CF Sant Julià puja a Segona Catalana

Pere Aragonès i Txell Bonet visiten la Fira del Tupí

Els de 3r del Bellpuig presenten "El presoner alcalde"

Climent González: "la vida és una lluita"

"Folguerolencs i Tupinots", veïns desconeguts

60 anys de l'Exposició de la Festa Major

Estrenem nova secció: Espai Salut

Jordi Tió: "El motor i la benzina guanyaren la cursa a ser pagès

Parlem amb Miquel Sans, president de l'Associació de Bàsquet

... I tota la programació de la Festa Major


