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Obres, 
canvis...
i bon Nadal, 
però per 
tothom!
El debat públic sempre és enriquidor. Però inevitablement 
retarda els projectes. Això, sumat al retard en les adjudica-
cions que va causar l’estat d’alarma i raons tècniques de 
redacció dels projectes, ha fet que vàries obres del munici-
pi coincideixin en el temps.

Us en demanem disculpes. Es tracta d’obres que ens fan 
avançar com a municipi a una mobilitat més sostenible, que 
fan guanyar totes elles espais a vianants i bicicletes.

A Sant Julià hem d’aconseguir moure’ns més a peu i en 
bicicleta que en cotxe. Rumiem. Segur que necessitem el 
cotxe en la majoria de desplaçaments que fem?

Aquests són temps de canvis i d’adaptacions. És difícil 
la situació que tenim. Però pitjor ho van tenir els nostres 
avantpassats en les grans pandèmies de la història.

Confiem en la ciència i en el coneixement: en un any hau-
rem fabricat una vacuna segura i efectiva pel SARS-CoV-2. 
Ja us asseguro que si l’aproven les agències reguladores, 
voldré administrar-me-la. Pel meu bé i el de la gent de tot el 
meu entorn. Estic en contra, però, que la vacuna sigui obli-
gatòria. Estic segur que en un temps de persones que hem 
rebut educació, cadascú pot formar-se una opinió sobre 
aquest tema. I actuar en conseqüència si pensa més enllà 
del seu bé propi.

És Nadal. Temps d’estar amb la família, de reposar en el 
si de la nostra llar. Ens podem recloir vora la calor dels que 
estan més aprop nostre. Però just la nit de Nadal us dema-
no un pensament per totes aquelles persones que no viuen 
tant bé com nosaltres.

Un pensament per elles. Preguntar-nos com les po-
dem ajudar. La nostra gent o la que viu molt més enllà 
d’aquest món que compartim. Preguntem-nos-ho. Res-
ponguem-nos-ho. I, sobretot, actuem.

Bon Nadal Sant Julià i Vilalleons!

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta

L'arbre de Nadal 
de l'Ajuntament 

d'enguany també 
ha estat dissenyat

i realitzat per
Rosa M. Vilardebò, 
especialista en art 
floral i decoració.



3

Sant Julià contra la pandèmia

La primera onada de la covid-19 a Catalunya es va deixar enrere el 19 de 
juny quan es va entrar en la fase de represa, que en dies posteriors va per-
metre relaxar les mesures decretades pel govern central el 13 de març. Tot 
i que no estàvem confinats i es podien fer reunions i trobades, i l’activitat 
econòmica i social tornava a certa normalitat, calia seguir amb els protocols 
de seguretat. 

El 9 de juliol el govern decreta l’ús obligatori de la mascareta perquè els 
contagis continuaven creixent i la majoria es donaven en les trobades soci-
als. El 24 del mateix mes s’ordena el tancament de l’oci nocturn. A mitjans 
d’agost, el dia 14, es fa un pas més i es limita l’horari de bars i restaurants 
i amb la mirada en la tornada a la feina i a les escoles i en un intent de 
revertir la corba, es limita a 10 les persones que es poden reunir, mesura 
que s’endureix a finals de setembre, quan es rebaixa el topall a sis persones. 

El pic de la segona onada arriba el mes d’octubre. El dijous dia 15 s’or-
dena el tancament de bars i restaurants, que a partir d’aleshores només 
poden servir menjar per emportar i a domicili. El 25 d’octubre s’aprova el 
toc de queda amb un confinament nocturn entre les 10 de la nit i les 6 de la 
matinada, amb excepcions molt concretes. La situació crítica, però, provoca 
que cinc dies més tard, el 30 d’octubre, el govern de la Generalitat imposi el 
confinament perimetral de tot Catalunya, un confinament per municipis els 
caps de setmana i la suspensió d’activitats culturals i esportives, entre altres, 
a més de prorrogar el tancament de bars, restaurants i centres d’estètica. 
Les escoles, els comerços d’alimentació, de productes d’higiene i farmàcies 
es mantenen oberts. En l’àmbit laboral es recomana aplicar el teletreball.

Amb unes dades de la pandèmia més positives, el 23 de novembre la 
Generalitat flexibilitza les mesures sanitàries amb l’obertura progressiva 
d’algunes activitats a tot Catalunya. Es decideix un pla de desescalada de 4 
fases en trams de quinze dies: tram 1: del 23 de novembre al 6 de desem-
bre; tram 2: del 7 al 20 de desembre; tram 3 del 21 de desembre al 4 de 
gener; tram 4: del 5 de gener en endavant. Aquestes fases són susceptibles 
de variar depenent de l’increment de la taxa de contagi Rt que hi hagi en 
cada moment. La taxa de contagi Rt és l’índex que indica quantes persones 
pot contagiar un positiu per covid-19.

Mesures adoptades segons
l’evolució de la pandèmia

Tot i els efectes de la segona ona-
da, l’Ajuntament ha mantingut les 
oficines obertes al públic i no ha 
paralitzat la gestió del dia a dia ni 
els serveis. Però la prohibició de 
reunions de més de sis persones 
ha fet que projectes com el de 
l’avinguda Balmes o la instal•lació 
de plaques solars als habitatges 
de protecció oficial del Perer, o 
la trobada amb bars i restaurants, 
s’hagin hagut de fer amb menys 
persones, que actuaven de repre-
sentants. Les sessions plenàries 
del juny a l’agost s’han celebrat 
manera presencial, però sense 
públic, i del setembre ençà, de 
forma telemàtica. Pel seu caràcter 
de sessions públiques, totes han 
estat emeses en directe pel canal 
YouTube de l’Ajuntament, per tal 
que la població les pogués seguir, i 
s’hi ha convidat a intervenir des de 
casa. També s’ha millorat l’aplicació 
per a mòbils Infovilatorta. Les jun-
tes de govern també han alternat 
la presencialitat dels regidors, amb 
les sessions telemàtiques, d’acord 
amb la situació del moment.

L’AjuntAment
potenciA LA
reLAció teLemàticA
Amb eL pobLe
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En el número 87 de ViLAtortA us 
facilitàvem un resum de l’atenció 
prestada durant els pitjors mesos 
de la pandèmia (març-abril) i l’inici 
de la seva millora (maig). Us hem 
anat informant també a través de 
l’InfoVilatorta. Ara pot ser un bon 
moment per a fer un resum amb 
més perspectiva.

Les dades que us oferim en 
aquesta taula es refereixen a les 
que consten com a persones ate-
ses al consultori municipal. El con-
sultori atén, en principi, la població 
resident a Sant Julià de Vilatorta-Vi-
lalleons i Sant Sadurní d’Osormort, 
que segons dades d’IDESCAT 
(2019) seria de 511+5 infants 
(menors de 15 anys) i 2603+73 
adults (de 15 o més anys). Com 
totes les dades, tenen limitacions: 
algunes persones residents poden 
ser ateses a altres consultoris o en 
centres privats, podem atendre a 
persones de poblacions properes, 
etc.

A la taula es mostren el nom-
bre de casos confirmats (amb pro-
ves) atesos. En el cas dels adults 
es mostren separant el que serien 

DaDes De l'afectació De la coviD-19 al municipi

Sant Julià contra la pandèmia

casos lleus d’aquells que han fet 
pneumònia però han estat atesos 
a domicili i dels que han precisat 
d’ingrés a l’hospital. Entre els infants 
tots han estat casos lleus.

Cal tenir en compte que dispo-
sem de proves (PCR o test ràpid 
antigènic o, en alguns casos sero-
logies ràpides) des de primers de 
juny. Per això en l’anterior escrit 
(mesos de març-maig) us parlà-
vem de casos sospitosos (163) i us 
dèiem que en 63 dels quals haví-
em aconseguit disposar de resultat 
de la PCR, negativa en 24 casos. 
Dels 112 restants, hem pogut con-
firmar-ne 60 (tots adults) perquè 
se’ls va poder fer PCR (i fou po-
sitiva) o per posterior serologia 
positiva. Aquest fet és cabdal per 
interpretar la taula que us oferim: 
amb tota probabilitat, les persones 
afectades per la covid-19 durant 
els mesos de març-maig varen 
ser moltes més que les que tenim 
confirmades (i més que les ateses 
durant setembre-novembre), però 
la manca de material diagnòstic en 
aquell moment no ens permet as-
segurar quantes varen ser.

En resum podríem dir que hem 
patit tres mesos amb molts casos 
(especialment març i abril) i amb 
moltes persones amb afectació de 
certa gravetat. Hem tingut un perí-
ode de relativa calma (juny-agost) 
i una nova “onada” de persones 
malaltes en els darrers 3 mesos 
(especialment octubre i novem-
bre). La disposició, durant aques-
ta segona onada, de proves PCR 
i tests antigènics ràpids, ha facilitat 
disposar de major seguretat en 
el diagnòstic i poder actuar amb 
major rapidesa. Està clar que en la 
segona onada han predominat els 
casos lleus (però és probable que 
en la primera en tinguéssim molts 
més que no es van poder detec-
tar).

D’altra banda, des de l’inici del 
curs escolar, s’han confinat preven-
tivament un total de 7 grups classe 
entre els 3 centres escolars (la Pa-
tuleia, el Bellpuig i el Roser).

Durant els 9 mesos (entre març 
i novembre) s’han produït un total 
de 23 defuncions (11 al domicili). 
Una cinquena part de les quals ha 
estat per la covid-19.

LLEUS PNEUMÒNIA
A DOMICILI

INGRESSATS TOTAL 
ADULTS

INFANTS TOTAL

MARC / MAIG 34 9 17 60 0 60

JUNY / AGOST 15 0 0 15 0 15

SET. / NOV. 99 1 3 103 15 118

TOTAL 148 10 20 178 15 193

Les farmàcies no poden expe-
dir medicaments als usuaris que 
no tenen la recepta actualitzada, 
si no porten la Targeta Sanitària 
Individual (TSI). A causa de la 
covid-19 hi ha persones que no 
poden anar al consultori mèdic a 
renovar la recepta i, a més, l’equip 
d’atenció primària intenta aten-

A la farmàcia cal presentar la Targeta Sanitària
dre el màxim que pot via telefò-
nica, i per tant si modifica el pla de 
medicació no pot lliurar-lo imprès 
a les persones usuàries. Però tots 
els canvis queden reflectits a la 
base de dades personals de cada 
usuari i amb la Targeta Sanitària el 
farmacèutic té accés a la recepta 
actualitzada i pot expedir el me-

dicament. La TSI també permet a 
l’usuari accedir al seu pla de me-
dicació i imprimir la nova recepta 
electrònica que se li hagi prescrit.
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Sant Julià contra la pandèmia
Aprofitem per a recordar-vos 

els nostres horaris i telèfons de 
contacte en el quadre adjunt. Rei-
terem la petició que no aneu di-
rectament a urgències de l’hospi-
tal: poseu-vos en contacte primer 
amb el consultori o amb els serveis 
d’atenció continuada (telèfons del 
CAP de Sta. Eugènia de Berga o 
en els festius dels CAPs de Tona 
o Osona). Us atendrem sempre 
que calgui, però us demanem que 
truqueu abans (ens permet evitar 
aglomeracions i distribuir millor 
l’atenció); com sempre, ens mante-
nim sense llista d’espera.

Des Del CAP us volem reCorDAr 
Algunes mesures imPortAnts:

- Consulteu sempre que us tro-
beu malament, especialment si 
teniu cansament, febreta o tos.

- La detecció precoç de perso-
nes afectades, i l’estudi dels seus 
contactes estrets que es po-
drien haver contagiat és l’únic 
mètode de què disposem per 
aturar l’epidèmia. La vostra 
col•laboració és imprescindible. 
Davant un cas sospitós procu-
rem fer ben aviat el test ràpid 
antigènic i si fos positiu inten-
tem estudiar aviat els seus con-
tactes estrets: fer-los també el 
test si resideixen al municipi o 
declarar-los al centre on siguin 
atesos. En el cas que un contac-
te estret fos positiu, seguiríem 
l’estudi amb el seu cercle de 

contactes. Així, durant els me-
sos d’agost i setembre vàrem 
estudiar un total de 19 cer-
cles o cadenes de contactes, a 
l’octubre 33 i al novembre 18.

- Sigueu responsables i, en cas 
de dubte, aïlleu-vos a casa i 
contacteu amb nosaltres. Si us 
recomanem quarantena (10 
dies aïllats) per estar malalts o 
ser contactes, feu-la: en bene-
fici vostre, dels vostres famili-
ars i amics, i de tothom.

- Seguiu les recomanacions 
de les autoritats sanitàries 
respecte a la distància, evitar 
aglomeracions, ús de masca-
reta i rentat de mans.

- No us feu proves (PCR, test 
antigènic ràpid, serologies) de 
forma indiscriminada. Porten 

a malentesos i sovint ens do-
nen falses seguretats. Les pro-
ves, en medicina, són un ajut, 
valuós, però sols un ajut. Con-
sulteu-nos si teniu dubtes. Fer 
moltes proves seria com passar 
molts cops la ITV del cotxe i 
conduir “tranquil·lament” a 200 
per hora creient que “anem 
bé”.

- Restem amatents a l’evolució 
de la recerca en vacunes. Més 
enllà d’anuncis propagandístics, 
cal esperar que en publiquin els 
resultats i que els organismes 
competents les aprovin per 
avaluar-ne la utilitat. Quan això 
estigui fet si ho necessiteu, po-
deu demanar-nos consell.

Consultori municipal
de Sant Julià de Vilatorta

(ABS Sta. Eugènia de Berga. ICS)
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EAP SANTA EUGÈNIA DE BERGA - ÚS DE SERVEIS SANITARIS

Seguim treballant al vostre servei, per la seguretat de tots us recomanem:

1. Truqueu sempre abans de venir al CAP o CONSULTORI.
  us atendrem i resoldrem el què necessiteu.
2. Per seguretat:
  -Eviteu aglomeracions a la sala d'espera.
  -Sigueu puntuals a les visites.
  -Veniu sols o amb un únic acompanyant.
  -Useu mascareta
3. Us recomanem que no aneu directament a urgències de l'Hospital universitari de Vic.
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Sant Julià contra la pandèmiaSant Julià contra la pandèmia

La conferència institucional de la 
Diada Nacional de Catalunya i la 
presentació de l’informe històric 
sobre el Marquès de la Quadra es 
van haver d’adaptar a la situació 
actual marcada per les restriccions 
sociosanitàries. En no poder-se fer 
presencialment, ambdós actes van 
ser retransmesos des de la sala de 
plens municipal de forma telemàti-
ca pel canal de Youtube de l’Ajun-
tament, per facilitar l’accessibilitat 
de la gent a l’hora de fer-ne el se-
guiment.

“Els marcs de la República Cata-
lana” va ser el títol de la conferèn-
cia institucional de la Diada que es 
va fer el diumenge 6 de setembre 
i va tenir com a ponent convidat el 
doctor en Ciències de la Informa-
ció i exconseller de Cultura i Mit-
jans de Comunicació de la Genera-
litat de Catalunya, entre el 2006 i el 
2010, Joan Manuel Tresserras .

Per altra banda, el dijous dia 12 
de novembre l’historiador Carles 
Puigferrat va fer la presentació de 
l’informe històric sobre Joan Maria 
d’Oliveres i d’Estanyol, l’últim mar-
quès de la Quadra. 

Dos actes públics fets de manera telemàtica

Enguany només s’hauran pogut 
materialitzar no més d’una quin-
zena d’actes de la vuitantena llarga 
que hi havien programats per tot 
l’any 2020. Des de principi d’any 
fins el 13 de març, data d’inici del 
primer confinament per la pandè-
mia, l’activitat esportiva i sociocul-
tural s’anava desenvolupant segons 
el calendari previst. Així doncs es va 
poder fer, sense problemes els par-
tits de lliga de futbol i de bàsquet, la 
recollida de cartes del Patge Reial, 
la Cavalcada de Reis, la celebració 
de Sant Julià, les tardes de cine-
ma, el dijous llarder, el carnaval, el 
Ral·li Esprint, quatre audicions de 
sardanes d’hivern, una jornada de 

pArALitzAció i cAnceL· LAció de Les
ActiVitAts esportiVes, cuLturALs i d’oci

donació de sang, els actes del Dia 
Internacional de la Dona, la Flama 
del Canigó, la Festa Major de Sant 
Julià i els actes de la Diada Naci-
onal de Catalunya. A tot això s’hi 
haurà d’afegir, i si no hi ha novetat 
d’última hora, els actes bàsics pro-
gramats per aquest Nadal. 

Durant nou mesos i mig, Sant Ju-
lià de Vilatorta, com tots els munici-
pis de Catalunya, s’ha vist obligats a 
paralitzar o cancel•lar l’activitat so-
cial. En el nostre cas els actes més 
importants anul•lats han estat la 
sortida de Pasqua de les Carame-
lles del Roser, l’Aplec de Puig-l’agu-
lla, l’Aplec Caramellaire, la Diada de 
Sant Jordi, l’Aplec de Sant Ponç, la 

Caminada Popular de les Guilleries, 
la Fira del Tupí, el Concurs de pin-
tura ràpida, el Concurs ocellaire, la 
Setmana de la Gent gran, l’Home-
natge a la Vellesa, el cicle Estiu Set 
Fonts, l’Aplec Comarcal d’Osona, 
les 24 Hores de Futbol Sala, la Fes-
ta Major de Vilalleons, l’Aplec de 
Sant Roc, el Torneig de Bàsquet, la 
Diada del Voluntariat, la castanyada 
popular i la Setmana de la Ciència 
entre d’altres. 

Pel que sembla, les perspectives 
per a l’any 2021 no conviden gaire 
a ser optimistes en la represa de 
les activitats, que només es podran 
programar en funció de la norma-
tiva vigent en cada moment.
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Sant Julià contra la pandèmia
Nadal 2020 serà el primer en plena pandèmia pel coronavirus. Les autori-
tats sanitàries i els experts han insistit que aquestes festes no seran com les 
d’altres anys i que caldrà ser curosos per evitar contagis, un cop controlada 
la segona onada. Ara bé, després de l’anunci del pla de desescalada, amb 
quatre fases diferents i diverses mesures i restriccions que s’aniran flexibi-
litzant a mesura que anem avançant en el calendari, en principi aquestes 
són les mesures i restriccions previstes en el moment de tancar l’edició 
d’aquesta revista.

les mesures
especials
De naDal
que ens
esperen

Per a més informació, consulteu canalsalut.gentcat/coronavirus
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Sant Julià contra la pandèmia
El Departament de Salut ha fet pública una nova eina, el Riscòmetre Covid-19. 
Aquest instrument dirigit a tota la ciutadania té com a principal objectiu conèixer 
com les persones ens exposem a la Covid-19 en funció de les activitats diàries 
que realitzem. El Riscòmetre es divideix en 5 nivells, anant del risc baix -en color 
blau- fins al més alt -distingit en color vermell-. Amb aquesta eina es vol consci-
enciar la població de quines són les activitats amb un risc més alt de contraure 
la malaltia. Així mateix i en cas de fer qualsevol activitat, Salut dona a conèixer les 
5 principals claus que tenen a veure amb el nivell d’exposició al virus. En aquest 
cas és aconsellable: millor poc temps, millor exterior, millor persones de risc baix, 
millor poques persones, millor gent coneguda.

riscòmetre

per conèixer
l’exposició al
virus segons
les activitats
que es realitzen
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En el marc del projecte de dinamització de l’envelliment Espais Activa’t, 
el Consorci d’Osona de Serveis Socials ha realitzat un vídeo amb l’ob-
jectiu d’empatitzar amb les persones grans que, per la crisi sanitària, han 
vist anul•lades totes les activitats programades i els seus contactes socials 
han disminuït, però han estat capaces de reinventar-se i descobrir noves 
maneres de relacionar-se. L’audiovisual vol transmetre un missatge espe-
rançador de retrobament i de resiliència.

En aquest vídeo han participat persones voluntàries que ja formen part 
del projecte dels Espais. El vídeo s’ha pogut fer gràcies a la col•laboració 
de Ràdio Roda, el Casal de gent gran Font Noguera de Sant Julià de Vi-
latorta i la Fundació Miquel Martí i Pol que van cedir els seus espais per 
a la gravació, i del Voluntariat Ambiental de Calldetenes per permetre la 
gravació durant els dies de projecte ambiental.

Els Espais Activa’t són per tothom que té temps especialment persones 
jubilades! Els trobareu a Instagram: @espaiactivat o podeu contactar a tra-
vés del telèfon: 931710073 o al correu espaiactivat@cssosona.cat

Un audiovisual per reactivar
la participació de la gent gran

Els vilatortins Júlia Rosell i l’Arnau 
Vila van ser els protagonistes d'un 
reportatge de televisió del Canal 
Taronja. L’Arnau és usuari de Sant 
Tomàs i la Júlia és una voluntària 
del projecte ‘Caminem Junts’. Un 
projecte perquè els usuaris del 
centre de dia, del centre ocupaci-
onal o del Tac Osona no passessin 
tantes hores del dia tancats a casa 
durant els confinaments. Aquestes 
persones estaven acostumades a 
fer moltes activitats durant el dia, i 
el coronavirus els va fer aturar en 
sec. El projecte ‘Caminem junts’, a 
més de fomentar l’activitat física, 
també afavoreix a la inclusió soci-

L'ArnAu i LA júLiA protAgonistes deL projecte “cAminem junts”

al d’aquests usuaris de Sant Tomàs. 
La majoria de voluntaris d’aquest 
projecte ja havien col·laborat amb 
Sant Tomàs. Per la Júlia, aquest era 

el primer any de voluntariat. En els 
seus passejos d’una hora l’Arnau i 
la Júlia captaren l’atenció de tots els 
altres vianants.

A finals de juliol passat, la Gene-
ralitat va prohibir expressament 
el consum d'alcohol a la via pú-
blica per evitar el contagi de la 
covid-19. Entre l’estiu i la tardor 
es van detectar festes "rave" i 
botellades en diversos indrets 
del municipi. Com a mesura pe-
dagògica l’Ajuntament va parlar 
amb els presumptes organitza-
dors perquè evitin el foment 
d’aquestes conductes irrespon-
sables que poden propagar el 
contagi del virus. Les funcions 
de vigilància, inspecció i con-
trol de les mesures establertes 
corresponen als ajuntaments 
i a la Generalitat de Catalu-
nya. L’incompliment d’aquesta 
mesura és objecte de règim 
sancionador, tipificant com a in-
fracció greu i sancionable amb 
multes de 3.001 a 15.000 euros, 
d’acord amb la Llei i la legislació 
sectorial aplicable. Tota la pobla-
ció ha d'evitar organitzar o par-
ticipar en festes improvisades 
d'aquest tipus, sabent la situació 
de pandèmia que estem vivint.

Prohibides
les festes rave
i les botellades

L'ArnAu i LA júLiA protAgonistes deL projecte “cAminem junts”

Sant Julià contra la pandèmia
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Sant Julià contra la pandèmia

Com cada any, l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya impulsa la 
campanya de vacunació antigri-
pal estacional, amb la peculiaritat, 
enguany, que l’inici ha coincidit 
de ple en el moment àlgid de la 
segona onada de la pandèmia a 
escala mundial i amb la incertesa 
de no saber com afectarà en la 
població la coexistència del virus 
de la grip amb el de la covid-19.

Les autoritats sanitàries fan 
especial èmfasi en la importàn-
cia que els col•lectius de risc i 
el personal de centres sanitaris i 
socials es vacunin contra la grip. 
Un virus que afecta a les vies res-
piratòries i que es transmet molt 
fàcilment, tal com passa amb el 
coronavirus.

En aquest sentit, la metgessa 
adjunta del Servei de Malalties 
infeccioses del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu, la vilatortina Dra. 
Montserrat Sanmartí destaca 
que “malgrat que la majoria de 
casos de grip són lleus, en algu-
nes persones pot fer quadres de 
gravetat que poden tenir conse-
qüències més greus”. Així doncs, 
vacunar-se contra la grip esdevé 
vital per reduir la transmissió de 
la malaltia i facilitar, alhora, la lluita 
contra la covid-19. Com apunta 
la doctora, “S’ha demostrat que 
aquelles persones que estaven 
vacunades de la grip i posterior-
ment s’han infectat amb el co-
ronavirus, han tingut una millor 
evolució clínica”.

La campanya de vacunació 
es posa en marxa a l’inici de la 
tardor perquè és important va-
cunar-se durant els mesos d’oc-
tubre i novembre, per estar pre-
parats quan arribi l’epidèmia cap 
al mes de desembre.

una campanya 
De la grip
marcaDa per
la coviD-19

Aquest ha estat un estiu innegablement estrany per a tots. Un estiu lent, 
pausat i tranquil en un any que ens ha fet abaixar el ritme, tancant-nos a 
casa, veient passar els dies, i veient com la societat i l'economia es para-
ven per una pandèmia inesperada i xocant. I vam arribar a l'estiu havent 
après a baixar les pulsacions de tot, havent après a renunciar a activitats 
i a experiències vitals per una circumstància mundial superior a tots els 
imponderables. El món es podia parar i nosaltres amb ell. 

Ens havien dit que potser seria un estiu més o menys normal, que el 
mal tràngol ja tornaria a l'octubre, però hem vist i ens ha quedat ben 
clar que amb aquesta pandèmia no es poden fer pronòstics i que ens cal 
viure al dia, amb previsions d'una setmana com a molt enllà. I allò que 
havia de venir a la tardor no es va parar durant l'estiu, malgrat tots els 
malgrats, i no tenim descans d'estar preocupats, ni una data al calendari 
per deixar d'estar-ho, cosa que ens incrementa la inquietud i l'angoixa.

L'estiu és sempre el període de descans i oci per antonomàsia, però 
aquest any l'oci s'ha hagut de reduir, veient com es cancel•laven les fes-
tes majors i els actes culturals, com havíem de reduir el número d'amis-
tats amb qui quedar o com ens n'havíem d'anar a dormir en l'horari 
d'una Ventafocs tardanera. 

A cada trobada algú deia allò de “si això ens ho arriben a dir al gener, 
no ens ho haguéssim cregut”. I és així. Però la vida és així. I el 2020 ha 
estat també un any corprenedor i increïble, i tant com ens ha obligat a 
frenar, hi ha també una altra part d'acceleració de la nostra vida. Un any 
veloç per a molta gent a nivell professional, adaptant-se al teletreball, per 
conviure amb les criatures a casa o per adaptar les nostres vides a tot 
el que ens toca. Inclús per certa sensació que el temps ha passat volant 
sense haver-lo pogut aprofitar. Però sí que l'hem aprofitat.

D'altres maneres, sens dubte, però aprofitat al cap i a la fi. El 2020, i 
en especial aquest estiu que ja havíem après la lliçó (quasi tots, perquè 
n'hi ha que es veu que mai aprenen…), ha estat un període per apren-
dre a mirar les coses d'una altra manera. A resignar-nos, sí, però també a 
intentar ser optimistes. Què podíem fer, ben mirat? Tornar a les essències, 
als bàsics del fons d'armari de les nostres vides. A positivitzar tots els 
moments i a valorar les coses més petites com si fossin tan bones com 
les més grans. A valorar allò necessari i allò important. És un exercici, i 
com tot exercici requereix un esforç, però aquest 2020 també ens ha 
portat l'exercici de pensar les coses d'una altra manera i valorar-les com 
vinguin. Ha estat una fase més d'aquest inesperat i desbocat any 20 que 
encara no sabem què més ens pot oferir. El que sí que li podem dir és 
que ja sortim sorpresos de casa.

Roger Rosich

L'estiu de la covid
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Pep Torras substitueix Lluís Vilalta
com a regidor de l’Ajuntament
En el Ple de dimarts 18 d'agost Pep 
Torras va prendre possessió del 
càrrec de regidor en substitució 
de Lluís Vilalta. Pep Torras, que és 
informàtic de professió, exercirà, 
com Sílvia Costa, la seva funció de 
regidor del Ple i d'ajuda a la resta 
de regidories, però sense portar cap 
cartera concreta, i per tant sense 
percebre retribució per aquest 
motiu. 

La presa de possessió de Pep 
Torras s'esdevé després que Lluís 
Vilalta, en incorporar-se a la plantilla 
de l'Ajuntament, renunciés al càrrec 
el 15 de juny passat. La següent 
persona de la llista electoral d'AVV, 
Núria May, va renunciar anticipada-
ment a entrar de regidora per motius 
personals. El següent candidat era 
Pep Torras que va prendre possessió 
quan la Junta Electoral Central va 

fer arribar les seves credencials a 
l'Ajuntament de Sant Julià.

Pep Torras va néixer el 27 d'agost 
del 1973 a Vic. Va estudiar engi-
nyeria informàtica a l'UPC. Després 
de treballar a diversos llocs a Barce-
lona va anar a Andorra per treballar 
al departament d’informàtia de 
Crèdit Andorrà. El 2007 torna a 
Osona i s'instal•la a Sant Julià de 
Vilatorta. Va passar per l'AMPA del 
Bellpuig com a tresorer durant 4 
anys i des del 2011 és el president 
de la secció local d'ERC, des d'on 
ha ajudat en tot moment a la sec-
ció local i també a la candidatura 
d'Acord per Vilatorta i Vilalleons. 
També, des de la seva fundació, ha 
format part activa de Vilatorta per 
la Independència, secció local de 
l'ANC. Aficionat a la muntanya i el 
futbol, actualment treballa com a 

Moció de suport al president
de la Generalitat Quim Torra

L’Ajuntament va aprovar per una-
nimitat una moció de l’Associació 
de Municipis per la Independència 
(AMI) de rebuig a la inhabilitació 
del president de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra. El text es va 
presentar per urgència al ple muni-

tècnic i programador a SoftNeos 
Engineering and computer services 
a les Masies de Voltregà.

En Pep Torras, "Peptor" pels amics, 
ens diu que "sempre he defensat 
els valors d'Esquerra, d'igualtat, so-
lidaritat, diversitat social i progrés" 
i que està content de poder-ho fer, 
també, des de l'Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta. I afirma: "no 
m'agrada el protagonisme ni soc 
bon tertulià, soc més de col•laborar, 
ajudar i treballar a l'ombra".

cipal del dimarts 29 de setembre, 
un cop feta pública la decisió del 
Tribunal Suprem. El ple s’havia de 
celebrar el dia abans però l'Ajunta-
ment va suspendre tota l'activitat 
institucional en protesta per la sen-
tència d'inhabilitació de Quim Torra.

La moció demana que es garan-
teixi la separació de poders i que 
es "respecti i asseguri els principis 
bàsics d’aquest ordre social". El 
document també exigeix "respecte 
absolut” pels drets fonamentals, 
com el d'expressió i reclama una 
justícia justa, ponderada i equi-
librada, "que ofereixi seguretat i 
asseguri l'exercici dels drets de la 
ciutadania", alhora que demana 
respecte per les institucions cata-
lanes i els representants escollits 
democràticament.

Matins
de dilluns a divendres 
de 10 a 14h

Tardes
dimarts i dijous
de 17 a 20h

Tardes tancades
24 i 31 de desembre de 2020 
i 5 de gener, 1 d'abril
i 7 de desembre de 2021.
També romandran tancades 
les tardes del mes d'agost.

Dies tancats per festa local
24 de maig
i 26 de juliol de 2021

HORARI D'ATENCIÓ
AL PÚBLIC
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A finals de setembre es van detectar moviments sospitosos a la zona de 
Vilalleons, fins i tot enfrontaments entre presumptes delinqüents amb 
els habitants d’una casa de pagès. El cos de Mossos d'Esquadra i el 
servei de vigilància municipal van practicar diverses identificacions i van 
fer detencions. Els fets es van investigar i es va descartar que tinguessin 
relació amb les onades de robatoris a domicilis que ha sofert el municipi en 
diverses ocasions. No es tractava de bandes organitzades, ni de persones 
amb antecedents delictius greus. Tot i això l'Ajuntament va manifestar la 
seva preocupació als Mossos d’Esquadra i es van augmentar les tasques de 
patrullatge pel municipi, cosa que va fer que aquest episodi quedés resolt.

Fets delictius aïllats a Vilalleons

El sistema de videovigilància com-
post per tres punts de control que hi 
ha a Sant Julià de Vilatorta ha passat 
les proves de fiabilitat i ha obtin-
gut el certificat corresponent per 
poder-se integrar a la xarxa que vol 
desenvolupar el Departament d'in-
terior de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant els Mossos d'Esquadra. 
El nostre municipi, conjuntament 
amb Castellcir, Sant Julià de Ramis, 
Sant Llorenç de Morunys, i Sant 
Vicenç de Torelló són les primeres 
cinc poblacions de Catalunya que 
iniciaran aquesta xarxa, que espera 
incorporar la majoria de poblacions 
catalanes un cop superada i desen-
volupada la fase pilot. 

Aquest sistema és pioner a 
l'estat espanyol i a Europa i donarà 
una important projecció al cos de 
Mossos d'Esquadra, tant tècnica-
ment com policial. Estarà gestionat 

Sant Julià seleccionat per una 
prova pilot en matèria de seguretat 
mitjançant les càmeres de vigilància

L’únic telèfon del Servei de 
vigilància municipal a partir 
d’ara serà el 665 76 77 93. 
L’altre telèfon que tenia el 
servei fins ara, el telèfon fix 
93 812 27 60, era actiu per 
fer estalviar a la ciutadania 
les trucades fix-mòbil, però 
cada cop hi ha més gent que 
usa línies mòbils i per això 
aquest fix deixarà de ser 
operatiu a finals d'aquest 
any 2020.

El Servei de
vigilància 
municipal
unifica el 
telèfon

totalment per la policia catalana i 
permetrà la identificació immedi-
ata de vehicles en qualsevol punt 
adherit, fer seguiments i facilitar 
intercepcions. 

Els cinc municips aporten el 
sistema físic de lectura de plaques 
de matrícula (OCR/ANPR) per fer 
possible la videovigilància policial, 
això redunda en una major seguretat 
com eina de prevenció i dissuasió, 
gestió immediata i investigació.

Les proves que ha superat la 
instal·lació han tingut en compte, 
a més de la fiabilitat tècnica i la 
lectora, el dret a la intimitat dels 
ciutadans tant en el procediment de 
gravació com en el de transmissió i 
anàlisi de dades.

Fins ara, quan la policia necessi-
tava les gravacions com les lectures 
de matrícules les havia de demanar a 
l'empresa de seguretat que gestiona 

els dispositius. És a dir, a posteriori 
del delicte. Ara, però, els Mossos 
d’Esquadra les rebran directament 
al seu servidor. Les càmeres de Sant 
Julià estan instal•lades a la cruïlla 
del carrer Santa Margarida amb la 
BV-5201, una altra al nou accés a 
la BV-5202 amb l'Eix transversal i 
la darrera a la cruïlla de la BV-5201 
amb la BV-5202.
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El Govern
espanyol
suspèn les regles
fiscals per al
2020 i 2021
Finalment el Consell de Ministres 
va aprovar la suspensió de les regles 
fiscals per als anys 2020 i 2021 amb 
la qual cosa deixa de tenir vigència 
la regla de la despesa i els límits 
de dèficit i els ajuntaments poden 
fer ús dels romanents de tresoreria, 
que en el cas de Sant Julià, a final 
de l’exercici 2019 era d’1.356.288. 
En un principi el Govern espanyol 
proposava que els Ajuntaments 
cedissin els seus superàvits a 
l’administració central per desti-
nar-los a la lluita de la pandèmia. 
La majoria d’Ajuntaments catalans 
es van plantar i van l’anunciar que 
no lliurarien els seus romanents 
a l’Estat perquè fossin gestionats 
des de Madrid, el que suposaria un 
greu atemptat contra l’autonomia 
municipal. 

L'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, el Consell Comarcal 
d'Osona i la majoria de consistoris 
de Catalunya des de feia temps 
reclamaven la suspensió de les 
regles fiscals. Per reblar el clau 
el 20 d’agost passat el consistori 
vilatortí va aprovar una moció per 
a la suficiència financera dels ens 
locals, proposada per les entitats 
municipalistes de Catalunya, la 
qual cosa ha tingut el seu efecte 
amb la decisió del Govern espanyol 
de suspendre les regles fiscals per 
al 2020 i 2021.

Tot i amb això, la corporació vila-
tortina continua exigint a l'Estat que 
posi a disposició dels ajuntaments 
el fons covid de 5.000 milions per 
atendre les despeses derivades de 
la pandèmia i per al suport al teixit 
econòmic i social i que es garanteixi 
la participació del municipalisme en 
els fons europeus de reconstrucció.

Calendari fiscal del 2021
Dates de pagament dels tributs municipals:

Del 5 de març al 5 de maig:
 -Impost de vehicles
De l'1 d’abril al 4 de juny:
 -Taxa per a la gestió de residus
Del 3 de maig al 5 de juliol:
 -Impost de béns immobles urbans (no domiciliat)
1 de juliol: 
 -Impost de béns immobles urbans, 1a fracció (domiciliat)
De l'1 de setembre al 5 de novembre:
 -Taxa servei de cementiri municipal
 -Taxa per entrada de vehicles i guals
 -Impost bens immobles rústics
Del 16 de setembre al 16 de novembre:
 -Impost d’activitats econòmiques
2 de novembre:
 -Impost béns immobles urbans, 2a fracció (domiciliat)

Moció en defensa de l’espai públic

El 26 de maig de 2020, el Tribunal Suprem va dictar una sentència que 
anul·lava l’acord del ple de l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife on es 
reconeixia la bandera nacional de les Canàries com un dels símbols del 
poble canari, i, al mateix temps, s'aprovava que s’hissés en un lloc destacat 
de l’edifici de la pròpia casa consistorial. Atès que aquesta sentència de 
ben segur afectarà a altres símbols utilitzats als edificis i espais públics 
de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en sessió 
del 29 de juny, va aprova una moció en defensa de l’espai públic, d’acord 
amb la proposta de l’Associació de Municipis per la Independència. En la 
moció es reitera el compromís en la defensa de l’espai públic com a lloc 
de lliure expressió de les diferents sensibilitats i ideologies, amb un únic 
marc que ha de ser el de la Democràcia i respecte als Drets i Llibertats 
Fonamentals. També es demana el màxim respecte per l’autonomia local 
i les seves competències. La prohibició i limitació de símbols legals, però 
no oficials, crea una confusió deliberada i busca l’assimilació de la legalitat 
amb l’oficialitat. 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és molt sensible a aquesta 
problemàtica, tenint en compte els problemes judicials derivats de la 
denúncia que la Delegación del Gobierno en Catalunya, aleshores ocu-
pada per María de los Llanos de Luna, va interposar contra la corporació 
municipal.
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Per aquest curs 2020-2021 s’han introduït alguns canvis en l’ordenaça 
que regula la llar d’infants municipal Patuleia. S’adapten els menús 
apostant pels aliments frescos i de proximitat, s’eliminen els aliments 
processats, excepte els canelons i les croquetes, i es redueixen els 
aliments congelats. Referent a les taxes, el preu de la jornada completa 
passa de 157 a 160 al mes; els dinars de dies esporàdics passa de 8 a 
9, la quota inicial i assegurança passa de 84 a 85 euros; la quota inicial 
del primer de març amb descompte del 50% passa de 48 a 49 i el 
material passa de 30 a 35 /curs. També s’inclou el preu del berenar, 
que no figurava en les ordenances anteriors, a un preu de 20 al mes 
o dies esporàdics 2 /dia; i s’inclou el servei d’acollida a 15,50 el mes.

CANVIS EN L’ORDENANÇA
DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

El Ple de l’Ajuntament del 29 de juny 
passat va aprovar la modificació de 
plantilla per incorporar una plaça de 
Tècnic d’Administració General (TAG), 
per la necessitat de donar suport tèc-
nic a secretaria i assumir les tasques 
jurídiques de determinades àrees de 
l’Ajuntament. La titulació exigida serà 
dels graus en Dret, Ciències Polítiques 
i de l’Administració, en Administració i 
direcció d’empreses, en Econòmiques, 
en Ciències empresarials o similars. 
La plaça serà funcionarial i interina, 
escala d’Administració General, grup 
A1, complement de destí 25. Per tant, 
el sou brut serà de 42.327 euros anuals. 
En tancar edició d’aquest número de 
Vilatorta la convocatòria estava pen-
dent de publicació imminent als diaris 
oficials. Es tracta d’una plaça de llarg 
recorregut, interessant per qui vulgui 
desenvolupar carrera professional al 
nostre Ajuntament.

S’aprova una plaça de 
tècnic d’administració 
general a la plantilla
de l’Ajuntament

La llar d’infants Patulea té una plantilla de mestres estable. Aquest 
curs, la covid-19 ha obligat a contractar més mestres per poder 
mantenir els grups bombolla de forma estable per evitar l’encreua-
ment d’alumnes i professionals, la qual cosa ha exhaurit les persones 
integrants de la borsa que hi havia disponible des de feia tres anys. Per 
això es va convocar una nova borsa per tenir disponibilitat de personal 
en cas de necessitat (baixes, finalitzacions de contractes de mestres 
perquè les han cridat a llistes d’interins del Departament d'educació 
o altres contingències...). En aquesta convocatòria s’hi van inscriure 
setze aspirants, de les quals només vuit es presentaren a l’examen. 
Corregides les proves i valorats els mèrits, set persones van passar a 
formar part de la borsa i a principis de desembre ja es va contractar 
la primera persona de la llista per cobrir la vacant d’una mestra.

Convocada una borsa
de tècnics per a la Patuleia

Valorant la realitat social a causa 
de la pandèmia el Ple de l’Ajunta-
ment del 2 de novembre va decidir 
no fer cap increment d'impostos ni 
de taxes municipals. Només es va 
aprovar una única modificació en 
la bonificació del 100% prevista en 
l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica per aquells vehicles 
antics que no tenen la consideració 
d’històrics rebaixant l’antiguitat del 
vehicle de quaranta a trenta-cinc 
anys, i en espera de la modificació 
normativa que ha de permetre la 
valoració de la contaminació per 
CO2 que generen aquests vehicles.

Les ordenances 
fiscals per al 2021 
no es modifiquen
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Sorea, la companyia gestora del 
servei municipal d'aigua, va acordar 
amb l'Ajuntament el seu com-
promís de revisar cas per cas les 
reclamacions que es formularen en 
relació amb la facturació durant l’es-
tat d’alarma. Durant aquest període 
es van implementar una sèrie de 
mesures preventives encaminades 
a protegir la seguretat sanitària 
de tots els empleats i ciutadans, a 
l’hora que s'assegurava el normal 
funcionament de les xarxes per 
assegurar la continuïtat del servei. 
Les restriccions de la mobilitat 
durant el període de confinament 
van impedir fer la lectura d’un gran 
nombre de comptadors. Les lectu-
res es van reprendre el mes de juny, 
amb el pas a la Fase 2, i es va realitzar 
una lectura adaptada que tenia 
com a particularitat la prohibició 
de prendre lectures en cas que els 
comptadors se situessin a l’interior 
dels immobles. Aquesta situació 
va portar dubtes i incidències 
respecte a com s’havia realitzat la 
facturació. Sorea ha recalcat que no 
és possible realitzar refacturacions 
de forma automàtica, atès que cada 
cas individual té supòsits diferents i 

Sorea haurà de revisar de forma personalitzada les 
reclamacions per la facturació del servei d'aigua

cal estudiar-los de forma persona-
litzada a partir de la reclamació de 
l’usuari. Es va estimar un consum a 
cada contracte igual al del mateix 
període de l'any anterior. En el cas 
de les pòlisses que tenien identifica-
des amb algun tipus d'activitat que 
havia quedat restringida pel decret, 
per exemple bars, restaurants, 
hotels, escoles, etc., va estimar un 
consum de 0 m3 des d'abril a maig. 
Aquestes estimacions es van fer en 
tot moment amb l'ànim d'aproxi-
mar-se al consum real i impactar 
el mínim als usuaris. Cal destacar 
que, en recuperar el consum real 
del següent període, es normalitza 
la facturació i, en obtenir una lectura 
real, es descompten els consums 
estimats en períodes anteriors. 
Durant els mesos d’abril i maig es va 
aplicar la tarifa covid-19, establerta 
per l’Agència Catalana de l’Aigua, 
que suposa una reducció del 50% 
en el cànon de l’aigua al 50%.

Si els usuaris consideren que les 
estimacions de consum dels seus 
contractes no han estat ajustades 
a la realitat, poden sol•licitar una 
revisió de les seves factures i Sorea 
haurà d’estudiar el seu cas individu-

alment per oferir la millor solució.
L’Ajuntament va demanar que 

la companyia d’aigua augmentés 
l’atenció presencial a les oficines 
de l’Ajuntament. Des del mes de 
novembre Sorea farà atenció pre-
sencial a les oficines de l'Ajunta-
ment el primer i tercer dijous de mes 
de 2/4 d'1 a 2/4 de 3 de la tarda.

També té aquests altres canals de 
contacte:
-  Per internet: https://sorea.cat/

ca/canals-de-contacte
-  Consultes i cita prèvia: 934 953 

540 / 900 405 070 (laborables 
de 08h a 21 h)

- Per atendre presencialment a 
l’oficina, cal sol•licitar cita prè-
via: https://www.sorea.cat/ca/
cita-previa/

- Per comunicar la lectura del 
comptador: 900 816 101 o 
https://www.sorea.cat /ca/
lectura-de-comptador en cas 
de disposar d’un comptador 
inaccessible per estar ubicat a 
l’interior de l’immoble, ens poden 
fer arribar la lectura de forma 
gratuïta trucant per telèfon o a 
través del nostre web.

Sant Julià, el segon municipi que més recicla d’Osona
Les dades del 2019 de recollida selectiva de residus 
tornen a situar a Sant Julià al capdavant de la llista 
de municipis que més reciclen i que obté els millors 
resultats per darrera de Tavèrnoles (316 habitants). 
Els grans resultats del nostre poble són fruit de l’es-
forç de tots els veïns molt implicats en la necessitat 
de reciclar el millor possible. Al llarg del 2019 es van 
recollir un total de de 192,39 tones amb una tasa de 
reciclatge del 87.4%, clarament per sobre d’altres 
municipis on també es fa la recollida selectiva i molt 
per sobre dels municipis on encara es fa la recollida 
amb contenidors. Dels 50 municipis que té Osona 
només n’hi ha 19 on hi ha implantat el sistema de 
recollida selectiva.
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Arran de les queixes de l'Ajuntament 
sobre el servei elèctric al municipi, 
canalitzades a través de la Delegació 
del Govern a la Catalunya Central, 
a finals d'octubre passat hi hagué 
una reunió amb els Ajuntaments de 
Sant Julià de Vilatorta i de Folgue-
roles amb el responsable d'ENDESA 
Distribución a la Catalunya Central, 
Josep Escolies. Pel que fa a la xarxa 
de Sant Julià, la companyia es com-

L'AJUNTAMENT ACONSEGUEIX EL COMPROMÍS D'ENDESA
PER FER DUES INVERSIONS IMPORTANTS AL MUNICIPI

prometé a realitzar dues inversions 
importants per millorar el temps 
d'incidència en cas d'avaria.

Com sap la població, s'han 
observat microtalls freqüents i talls 
de llum que han deixat els abonats 
sense servei un temps considerable. 
En la reunió que l'Ajuntament va fer 
amb ENDESA es van presentar dues 
inversions importants que faran que 
les avaries en el subministrament 

elèctric tinguin un menor temps 
d'incidència.

L'objectiu d'aquestes inversions 
seria anellar millor la xarxa elèctrica 
al seu pas per Sant Julià de Vilatorta. 
I així afectar menor nombre d'abo-
nats i un menor temps possible en 
cas d'avaria. El parer de l'Ajunta-
ment és que aquestes inversions 
s'haurien d'haver fet abans, i que 
per tant vetllarà per la seva execució 
el màxim de ràpid possible, tot i que 
encara no estan projectades.

La inversió més important seria la 
connexió d'un brancal de la xarxa al 
sector del Solà fins un altre brancal 
a la font d'en Titus, a la zona del 
dipòsit d'aigua. Una altra seria al 
sector de Vilalleons, de connexió via 
aèria amb la línia de Santa Eugènia 
de Berga.

A més, Endesa es va comprome-
tre a continuar fent el manteniment 
ordinari i a actuar amb la màxima 
celeritat en cas de talls en el sub-
ministrament elèctric

Sant Julià va participar en la Let’s 
Clean Up Europe, una campanya de 
conscienciació i de recollida de resi-
dus comuna a tot Europa que té com 
a objectiu la sensibilització vers els 
residus que es llencen incontrolada-
ment a la natura. El matí del dissabte 
26 de setembre es va fer l’acció 
de neteja col•lectiva de diversos 
entorns del municipi com ara les 
Set Fonts, roques de l’Albereda, els 
voltants del cementiri, la Font de 
la Riera, els parcs municipals, Vila-
lleons i Puig-l’gulla, entre d’altres. 
Es van omplir dos contenidors de 
1100L amb deixalles recollides en 
aquests indrets i boscos de l’entorn. 
En total es recollí un volum de 750 
litres de material reciclable, multi-

producte, llaunes, plàstics, cartrons, 
etc. i uns 400 de material de rebuig 
i andròmines, i 20 quilos de vidre. 

En aquesta primera edició de 
Sant Julià hi van participar una 

Campanya de recollida de deixalles incíviques

quarantena de persones, la majoria 
famílies i molta mainada que en 
arribar a la plaça de Catalunya, 
lloc central de la recollida, van ser 
obsequiats amb coca i xocolata.
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INFOVILATORTA APP
Descarrega-te-la!

LA WEB DE L’AJUNTAMENT OBTÉ EL 100% DE TRANSPARÈNCIA

El dilluns 21 de setembre l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta va rebre el Segell Infoparticipa a l’haver 
obtingut un 100% d’indicadors positius de transpa-
rència del web corporatiu. Juntament amb el nostre, 35 
ajuntaments més han aconseguit el màxim indicador 
de transparència. Enguany les mesures de prevenció 
contra la covid-19 van obligar a restringir la presen-
cialitat i de les 122 les administracions catalanes que 
han assolit el Segell Infoparticipa, la necessitat de 
respectar l'aforament i la distància social van limitar 

Millores a l’aplicació
INFOVILATORTA APP
L’aplicació INFOVILATORTA app ha introduït una sèria de 
millores en diversos apartats! Ha canviat el disseny: ara 
ja pots llegir l’apartat de notícies, que queda separat del 
d’agenda. S’ha creat un apartat d’opinió i d’incidències a 
via pública. Pròximament entrarà en funcionament l’apartat 
Grups que farà les funcions de fòrum informatiu. Les entitats 
del municipi hi podran penjar informació per fer-la arribar a 
les persones que en formen part.

Aquestes millores reforcen l’aplicació INFOVILATORTA 
app, que ja comptava amb els apartats d’esdeveniments 
—l’espai per anunciar tots els actes i esdeveniments que 
es programen a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons—; el de 
reserves, per demanar cita prèvia a les piscines o al gimnàs 
Fitpauness del pavelló municipal; i una bústia per rebre 
missatges de l’Ajuntament, entre altres.

la presencialitat als 36 ajuntaments que han assolit 
el 100%, els 5 guardonats amb el Premi extraordinari, 
les tres diputacions i els 6 consells comarcals que han 
aconseguit la distinció.

Aquesta guardó és atorgada pel nou grup de recer-
ca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència 
(ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) com a reconeixement a la transparència infor-
mativa dels webs de les institucions. La cerimonia de 
lliurament es va fer a la Sala d'Actes del Rectorat de 
la UAB. 

El Segell Infoparticipa es concediex a les poblacions 
que obtenen més índexs positius en funció de la seva 
població a partir dels 48 indicador establerts pel Com-
SET, basats en la Llei de Transparència del 2013.

Les dades d’enguany confirmen una evolució positi-
va sostinguda però lenta durant els set anys que es fa 
aquesta avaluació: encara assoleix la distinció només 
un 12% dels 947 municipis de Catalunya. Es detecten 
problemes generals en aspectes com la freqüència de 
l'actualització o la claredat de les informacions a la web, 
alhora que hi ha millores generalitzades en qüestions 
com l'organització dels menús sota criteris informatius 
i de sentit comú.

El ComSET destaca l’esforç que representa l'asso-
liment del Segell Infoparticipa per part d'un 10,6% 
dels municipis de menys de 10.000 habitants atès que 
disposen de menys recursos que les poblacions més 
grans.

Tot el poble
al teu mòbil
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Subvencions a 
les entitats
L'Ajuntament ha atorgat les sub-
vencions de la convocatòria de l'any 
2020 a les entitats sense afany de 
lucre del municipi, d’acord amb els 
criteris de valoració i puntuació 
establerts. Els imports es calculen 
a partir de les sol·licituds de les en-
titats, amb un barem que els atorga 
més o menys punts en funció de 
les activitats organitzades l’any an-
terior, de la seva regularitat o de les 
seves necessitats. Les subvencions 
atorgades en aquesta convocatòria 
són (imports en euros):

Abaraka bake  629,41
Agrupació Sardanista 1.401,36 
Ass. Veïns de Vialleons 275,00
Caramelles del Roser 1.223,76
Club Ciclista Calma 682,87
Club Esportiu Vilatorta 1.546,09 
Club Patinatge Artístic 808,90
Club de Tennis  1.356,87
Coral Cants i Rialles 969,65
Esplai Serrallonga 125,88 
Tupinots – C. Joventut 980,21

L’Ajuntament atorga aquestes 
subvencions a través d’una con-
vocatòria oberta i publicada. Hi ha 
entitats que pel seu tarannà, activi-
tat i l’ús que fan dels equipaments 
municipals tenen un conveni que 
especifica el tipus de subvenció, 
ja que la seva naturalesa fa in-
viable l'aplicació dels criteris de 
valoració establerts en les bases 
de concurrència competitiva. Les 
subvencions atorgades en aquest 
sentit són:

Ag. Familiar Vilatorta  300,00
AMPA col·legi el Roser  400,00 
AMPA escola Bellpuig  3.606,10 
AMPA Patuleia 400,00 
Escuderia Osona 1.800,00
Institut Jaume Callís 200,00
Tradicat 100 ,00

A mitjans d’octubre el taller de restauració Toni Esparó va entregar a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta el llibre del cadastre de l’any 
1738. Aquest és el llibre més antic de l’Arxiu Municipal de Sant Julià de 
Vilatorta i es trobava en un estat de conservació molt deficient a causa 
de la seva antigor i manipulació. El llibre ha estat sotmès a un procés 
de restauració que ha consistit en una neteja en sec amb aspirador 
específic de conservació amb filtre i paletina, neteja mecànica també 
en sec amb esponja natural vulcanitzada (esponja de fum) i gomes 
d’esborrar, neteja humida en el suport paper mitjançant un bany per 
immersió i en el suport pergamí mitjançant el fregament superficial amb 
hisops de cotó humectats amb dissolució hidroalcohòlica, aplanat del 
suport, consolidació, reforç i reintegració del conjunt amb pèrdues del 
suport, relligat i confecció d’una funda amb cartró de conservació per a 
la protecció i emmagatzematge del llibre. 

El cadastre és el registre del patrimoni i les rendes pel repartiment de 
la quota tributària exigida per l’Estat. La restauració d’aquest document 
de gairebé 300 anys ha estat possible gràcies al Programa de restauració 
promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius 
Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona. L’objectiu és preservar aquella documentació municipal 
que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar 
l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta 
interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

El cost total del procés de restauració ha estat de 1.064,80 euros i 
ha estat cofinançat entre Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta. L'Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta forma part 
del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la 
Diputació de Barcelona des de l'any 2004.

RESTAURAT EL LLIBRE DE CADASTRE,
EL MÉS ANTIC DE L’ARXIU MUNICIPAL
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Arranjament de voreres i eliminació de barreres arquitectòniques 
Les voreres dels carrers del poble 
necessiten un manteniment 
constant ja que per l'acció de la 
climatologia o perquè reben una 
forta pressió de vehicles pesants els 
panots es desprenen, es mouen i es 
trenquen. Una altra causa d'aquests 
desperfectes són els arbres. Hi ha 
espècies que no són gens adequa-
des per anar a les voreres, com 
per exemple els oms de la zona 
de l’Albereda perquè tenen arrels 
superficials que aixequen la base 
de formigó que hi ha al seu voltant. 
Darrerament els serveis municipals 
han estat treballant als carrer del 
Pare Manuel Cazador, Ramon Llull 
i a l’avinguda de Montserrat davant 
del Casal Núria, trams de vorera que 
encara són de llosa de pedra. També 
es van reparant petits desperfectes 

A principis de setembre es van fer 
les obres per eliminar el sot de la 
calçada que hi havia a la intersec-
ció de la rambla del Castell amb la 
BV-5202, produït pel moviment de 
terra del subsòl que s’ha escolat a 
sota de l’antic pont de la carretera 
de Vilalleons. L’obra ha requerit 
buidar tot un tram de la calçada 
fins al nivell de la volta del túnel que 
cobreix el torrent per construir-hi 
un mur de rocalla a l’ull de la banda 
nord del pont, des de sobre el 
túnel fins a la volta del viaducte. 
Aquesta paret fa de contenció del 
nou material consistent que s’hi ha 
abocat i compactat fins a nivell de 
carrer. Finalment s’ha pavimentat 
amb formigó. Queda pendent per 
una segona fase l'estesa d'una 
capa d'asfalt d'acabat final, que es 
farà conjuntament amb les obres 
que s’estan fent a la carretera de 
Vilalleons. Les obres, que han anat 
a càrrec de Construccions Bou, han 
tingut un cost de 31.560 euros.

REPARAT UN TRAM DE LA RAMBLA DEL CASTELL

en altres zones del municipi.
Les noves urbanitzacions, les 

dels darrers anys, ja preveuen en el 
projecte i en la seva execució els 
guals perquè els vianants puguin tra-
vessar els carrers i accedir a la vorera 
sense topar-se amb el desnivell de la 
vorada. Aquest desnivell dificulta o 
impedeix la circulació dels veïns que 

van en cadira de rodes, amb cotxets 
de nens petits o amb el carret de 
la compra. L’Ajuntament treballa 
per construir guals en els passos de 
vianants que encara no en tenen. 
L’últim que s’ha construït és en el pas 
de vianants del sector més comercial 
de l'avinguda de Montserrat, entre el 
forn de pa i la peixateria.

Una
imatge
insòlita
Amb les obres de 
reparació de la rambla 
del Castell va quedar al 
descobert la volta del 
túnel que es va fer als 
anys 60 per canalitzar 
la riera de Sant Julià, des 
del pont de la carretera 
de Vilalleons fins a les 
hortes, prop del xalet 
de sant Fèlix. El lloc es 
va omplir amb les res-
tes de l'antic abocador 
de la Quintana i runes 
de construcció. En 
aquesta foto d'en Pe-
pitu Erra es pot veure 
el camíó d'escavacions 
Comerma de Vic que 
va caure pel marge, tot 
maniobrant per abocar 
la càrrega.
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L’avinguda Jaume Balmes per ser una de les principals vies de connexió 
entre el nucli urbà i els centres escolars i les carreteres de Vic i de Folgue-
roles suporta un volum considerable de circulació de cotxes, motos, bicis 
i patinets. Per tal de pacificar el trànsit i garantir la convivència d’aquests 
mitjans de transport i la seguretat dels seus usuaris i vianants, l’Ajuntament 
ha volgut executar un projecte modest, per reduir la velocitat dels vehicles i 
fer la via més permeable. “Balmes, zona 30” consisteix en el desplaçament 
dels fanals centrals, l’eliminació de les petites rotondes i l’alineació amb 
punt rodó invertit de les voreres dels xamfrans. També s’instal•laran coixins 
berlinesos i passos de zebra a la part central de la via i a la cruïlla de tots els 
carrers que hi deriven, amb el corresponent gual adaptat. A punta i punta 
de l’avinguda, en les confluències del carrer de Sant Roc i de l’Avinguda de 
Puig i Cunyer, es construirà una plataforma elevada amb pas de vianants.

Les obres han estat adjudicades pel procediment de contractació obert 
simplificat abreujat, a l’empresa Vialitat i Serveis SLU – Vialser, una de les 9 
empreses que s’hi presentaren, i haurien d’estar enllestides abans d’acabar 
l’any.

Les obres van començar el 23 de novembre i tenen un cost de 96.758,65 
euros. dels quals la Diputació de Barcelona en subvenciona 50.000.

Les AFA presenten una al·legació conjunta al projecte
Durant el període d’exposició pública del projecte es presentaren tres al•le-
gacions, una de conjunta de les de les Associacions de famílies d’alumnes 
(AFA) dels tres centres educatius del poble -escola Bellpuig, col•legi el Roser 
i llar d’infants municipal Patuleia-, que van fer diverses propostes en la línia 
de donar autonomia i seguretat als desplaçaments diaris de la quitxalla a 
les escoles. Alguns punts de les al•legacions es van tenir en compte i altres 
no es van estimar perquè les propostes suposaven dificultats tècniques o 
bé sobrepassaven l’àmbit del projecte. L’equip de govern, però, comparteix 
la finalitat de les al•legacions presentades i es comprometé a treballar 
conjuntament amb les AFA per anar concretant actuacions en aquest sentit.

L’avinguda Jaume Balmes, zona 30

QUATRE GRANS OBRES EN MARXA
Les circumstàncies han fet que coincidissin en el temps quatre grans obres al 
municipi. Són quatre actuacions de millora a la via pública: la Rambleta, la Creu 
del tall, l'avinguda de Jaume Balmes i l'itinerari de la carretera de Vilalleons.

Arreglat el 
marge del 
Passeig del 
Torrent

La crescuda de la riera de Sant Julià 
pel temporal Glòria del mes de 
gener passat va esfondrar el mur 
que fa de marge de la vorera del 
passeig del Torrent, la qual cosa 
va afectar el trànsit de vehicles per 
aquesta via. Les obres de reparació 
que s’han dut a terme han tingut 
un cost de 44.804,10 euros. i han 
consistit a tallar els arbres malme-
sos i retirar els que havien caigut, 
la construcció d’un nou mur d’es-
cullera més reforçat i més ample 
que l’anterior, i la reconstrucció de 
la canonada general de la clave-
guera que connecta al col•lector 
que condueix les aigües brutes 
del poble cap a la depuradora de 
Vic, perquè la riada se'n va endur 
un tram. A finals d’octubre es va 
poder obrir novament el trànsit 
per aquest carrer.
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Amb la signatura de l’acta de comprovació i replanteig que es 
va fer el dia 21 de setembre passat, es va inciar la reforma de la 
Rambleta i l’itinerari de vianants de la Font d’en Titus cap al centre 
del poble. En aquests moments no hi ha incidències en les obres 
que avancen a bon ritme. En el procés de licitació es presentaren 
9 empreses. La que obtingué millor puntuació fou Conspai SL, que 
no presentà en temps i forma la documentació necessària. El Ple 
finalment va adjudicar el contracte a la segona empresa: Vialitat 
i Serveis SLU (Vialser), que va oferir el preu de 545.559,32 euros 
(IVA inclòs), sobre un pressupost de 574.938,69 euros (IVA 
inclòs), el que representa una rebaixa del 5,11%. En l’apartat de 
millores aquesta empresa en farà en les instal·lacions de serveis 
—tapes de les escomeses de les xarxes de gas i d’aigua, i en la 
lluminària del pas de vianants—, millores en la jardineria i en el 
mobiliari urbà (bancs i paperes) i l’ampliació de garantia a 4 anys 
més de l’any obligatori, previst en el plec de clàusules.

Per aquestes obres, la Diputació de Barcelona ha atorgat sub-
vencions per valor de 175.694,99 euros i un préstec de 175.000. 
Les contribucions especials que han de pagar els veïns pugen a 
39.732,63 euros. Els mòduls de repartiment de les aportacions de 
cada finca o parcel·la són: un 25% pels metres lineals afectats, un 
altre 25% pels metres quadrats i un 50% segons l’edificabilitat. 

La Rambleta i l’itinerari de 
vianants de la Font d’en Titus

Amb la demolició de les escales l’empresa 
Salvador Serra, SA, SLU va començar les 
obres d’urbanització del carrer de la Creu del 
Tall el dia 16 de novembre passat. Aquesta 
empresa, que va oferir preu de 147.499 (IVA 
inclòs), es va endur la licitació de les obres 
d’urbanització de l’últim carrer del nucli his-
tòric que encara no estava arreglat, compe-
tint amb altres quatre empreses. A més de 
la rebaixa del 5,05% sobre els 155.345,80 
euros del pressupost del projecte, Salvador 
Serra va oferir millores tècniques en els 
pous de registre, les jardineres, les baranes 
d’acer, la canalització de la baixa tensió i 
l’ampliació de la garantia fins a quatre anys 
més. L’empresa Salvador Serra SA coneix bé 
el poble ja que fa pocs anys va fer les obres 
d’urbanització del nucli històric. 

Les obres, que tenen un termini de fina-
lització de cinc mesos, preveuen que les 
escales que tenia fins ara siguin substituïdes 
per una rampa amb replans i plataformes per 
accedir a dos habitatges. I perquè segueixi 
l’estil del nucli històric s’hi posarà el mateix 
tipus de paviment i mode de col•locació. 
També es renovaran tots els serveis soterrats. 

Les contribucions especials que han de 
pagar els veïns pugen a 14.858,54 euros. Els 
mòduls de repartiment de les aportacions 
de cada finca són: un 25% pels metres 
linials afectats, un altre 25% pels metres 
quadrats i un 50% segons l’edificabilitat. 
Per al seu finançament es compta amb una 
subvenció de 114.487 euros de la Diputació 
de Barcelona.

El carrer de
la Creu del Tall

El 22 de setembre passat va aparèixer un esvoranc al mig del 
carrer dels Comtes d'Osona, a l'alçada del número 6, produït 
per l'acció d’una fuita d’aigua d’un tram de claveguera que hi ha 
al subsòl de la calçada. El carrer es va haver de tallar uns dies a 
la circulació mentre el servei de manteniment feia les obres de 
reparació. Fa uns anys hi va haver el mateix problema en un altre 
punt de la canonada, un tros més avall.

Tapat l’esvoranc del carrer
dels Comtes d’Osona
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EL VIAL DE VIANANTS I CICLISTES DE LA CARRETERA DE VILALLEONS

Les obres d'un nou tram de l'itinerari 
de vianants i ciclistes a la BV-5202 
va començar el mes d’agost passat i 
segueixen el ritme previst. El termini 
d’execució és de set mesos, és a dir 
haurien de finalitzar el mes de març 
de 2021. Per minimitzar les molèsti-
es als veïns i garantir l’accés a tots 
els habitatges, els primers treballs 
s’han concentrat en un primer tram 
dels 1,230 quilòmetres que preveu 
el projecte; concretament des d’on 
arrenca la carretera de Vilalleons 
fins a la Quintana, durant les vacan-
ces de Nadal està previst que s’obri 
al trànsit tot i que no estarà acabat. 
A continuació s’actuarà al segon 
tram, que va des d’aquest punt fins 
a la sortida del polígon industrial per 
connectar amb el tram de vial que ja 
està fet fins a l’accés de l’Eix trans-
versal. També està previst millorar 
el ferm del carrer de la Indústria de 
la zona industrial. 

Pasquina SA va ser l’adjudicatària 
de les obres després de competir 
amb 13 empreses més que es 
presentaren al concurs. L’import 
inicial de sortida del projecte era 
d’1.275.670,86 euros (IVA inclòs) 
i Pasquina va oferir el preu de 
1.077.814,31 (IVA inclòs), el que 

representa una rebaixa del 15,51%. 
També va proposar diverses millores 
com ara la modificació de la tipolo-
gia de barana i de lluminària –amb 
sensors de moviment-, més gruix de 
bituminosa a la vorera, més mobiliari 
urbà a les zones d’estada, increment 
d’un any més del termini de garantia 
i manteniment de la jardineria de 
la nova plantació i l’esporgada d’ar-
bres. La baixa en el preu i les millores 
ofertes eren paràmetres puntuables 
en la licitació. Per al finançament 
d’aquesta actuació es compta amb 
una subvenció de 800.000 euros de 
la Diputació de Barcelona.

Com a principals característiques, 
el projecte preveu el desdoblament 
de la via a banda i banda dels plàtans 

entre el Puig i la Quintana -on la 
carretera actual és més estreta-, 
i una rotonda per regular l’accés 
al parc de les Set Fonts i al barri 
del Puig. En aquesta urbanització 
s’elimina l’entrada que té al cantó 
de la zona industrial ja que un tram 
de l’actual carretera es convertirà 
en el vial de vianants i de ciclistes 
i la BV-5202 passarà pel mig de la 
zona industrial. També hi ha prevista 
la construcció d’una plataforma 
elevada per pacificar el trànsit a la 
cruïlla de la carretera de Vilalleons 
amb l’avinguda de Montserrat.

Amb aquesta actuació, l’itinerari 
de vianants i de ciclistes de la car-
retera de Vilalleons estarà comple-
tament acabat fins a l’alçada de l’Eix 
transversal, la qual cosa suposarà 
una important millora en la con-
nexió i seguretat entre el barri del 
Puig, la zona industrial, les masies 
i les cases aïllades d’aquest sector 
amb el nucli urbà de Sant Julià de 
Vilatorta. Ja l’any 2012 l’Ajunta-
ment va demanar a la Diputació de 
Barcelona la creació d’un itinerari 
que arribés fins a Vilalleons per 
segregar el trànsit no motoritzat, 
molt freqüent en aquesta carretera. 
El juny de 2013 la Diputació va lliurar 
a l’Ajuntament l’estudi “Itinerari de 
vianants i bicicletes a la carretera 
BV5202 de Sant Julià a Vilalleons. 
T.M. Sant Julià de Vilatorta”, docu-
ment marc de totes les actuacions 
que han vingut després.

Orange desplega fibra òptica al municipi
L'operadora de telecomunicacions Orange España Comunicaciones FIjas 
S.L.U. ha desplegat fibra òptica al nostre municipi un cop fou aprovat el 
seu pla de desplegament. Anteriorment foren autoritzades Vilatorta Fibra i 
Goufone. Recordeu que per passar per la façana la companyia ha de rebre 
autorització de cada propietat privada, no de l’Ajuntament. Podeu exigir a 
l'empresa el lloc per on ha de passar els cables i on ha de collar les caixes 
de connexions. És desitjable però que doneu autorització, per afavorir que 
la fibra òptica arribi a tot el veïnat.
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Aquesta sentència es pot llegir 
al monòlit que hi ha a l’escalinata 
principal d’accés al parc. Li va 
dedicar l’Ajuntament de Sant Julià 
al mestre d’obres vilatortí Miquel 
Pallàs (1876-1943) per haver 
deixat empremta en tantes cases 
senyorials del poble, però sobre-
tot per la seva obra més popular 
i emblemàtica, el parc de les Set 
Fonts, antiga font Noguera, inau-

INAUGURACIÓ DE LA RESTAURACIÓ
DEL PARC DE LES SET FONTS

gurat l’any 1933. El dissabte 18 de 
juliol passat en el marc de la Festa 
Major es va inaugurar la rehabilita-
ció més ambiciosa que s’hi ha fet en 
els seus 87 anys de vida.

El projecte es va afrontar des 
del respecte per l’obra original de 
Miquel Pallàs. El verd de la vege-
tació, reforçada i ampliada, i el gris 
de la pedra, ara repolida, fan relluir 
cada un dels entramats d’aquest 

parc de ressons noucentistes. Un 
element crida especial atenció: la 
petita bassa central. S’ha eliminat 
una vella tanca i s’ha enjardinat el 
perímetre per primar la interacció 
amb el visitant, tal com dibuixava 
el projecte redactat per l’arquitecta 
Mireia Segalés i el paisatgista Josep 
Comella.

“Sense haver sofert no es fan 
coses grans”, apunta una de les 
inscripcions que Pallàs, home 
d’esperit noucentista, va deixar 
esculpides a les pedres. “Va ser un 
artista total”, destacava en el seu 
parlament el seu net, Víctor Pallàs. 
“A partir d’uns elements naturals i 
uns coneixements tècnics, va saber 
crear un microcosmos, aquest petit 
univers”, va dir. I és que, per ell, hi ha 
quelcom de “literari” en la concep-
ció del parc: “És allò d’interrogar 
les pedres; perquè les pedres ens 
parlen”.

Abordar una profunda remode-
lació d’aquest parc, un dels reclams 
turístics del poble, era un dels reptes 
que s’havia marcat l’Ajuntament. El 
problema de finançament, però, ho 
havia anat frenant. Una subvenció 
de la Diputació de 200.000 euros 
dels 220.000 del cost de les obres, 
més 19.287 euros en imprevistos i 
millores introduïdes a última hora, 
l’ha fet possible. L’obra civil, el lot 
més important, va ser adjudicat 
a l’empresa vilatortina Amblàs 
2006 SL; i la jardineria a Drim Medi 
Ambient SL. La proximitat i conei-
xença amb aquesta PIME del poble 
ha donat molts bons resultats, i 
l’Ajuntament desitjaria que més 
empreses vilatortines guanyessin 
les licitacions que treu el municipi. 

“És un dia molt esperat i impor-
tant per Sant Julià”, va emfasitzar 
l’alcalde. L’accés al parc ha estat 
tancat al públic des que van 
començar les obres, pel novembre, 
en un procés que “no ha estat sen-
zill”, reconeixia. “Ara ja el podem 
tornar a gaudir i d’una manera 

“L’home mor,
però l’obra perdura”
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molt més digna”, va insistir. Una 
de les actuacions més importants 
ha estat la restauració de l’edifici 
de l’antic escorxador, dissenyat 
pel mateix Pallàs, concebut com 
una sala polivalent. En canvi, s’ha 
deixat per a una hipotètica segona 
fase la intervenció en l’espai que 
ocupa l’actual restaurant, la zona 
de la tirolina o l’enllaç fins a la font 
de Sant Fèlix. 

“Aquesta restauració és una 
mostra de vocació d’inversió 
pública perquè aquest espai és font 
de riquesa, pel seu atractiu turístic, 
però també de riquesa conviven-
cial, un valor que en els temps que 
corren té més sentit que mai”, va 
apuntar Alba Camps, delegada 
del govern a la Catalunya Central. 
També hi van assistir Lluís Cerarols, 
director dels Serveis Territorials de 
Cultura, a més d’alguns alcaldes i 
consellers comarcals. En canvi, El 
representant de la Diputació, l’ens 
que ha finançat les obres, va haver 
d’excusar la presència a última 
hora. 

“Educant bé els teus fills faràs 
gran el teu poble”, diu una altra 
de les inscripcions que es poden 
llegir entre les pedres. I aquest va 
ser el darrer missatge que va voler 
llançar l’alcalde: “Cuidem aquest 
parc entre tots, siguem cívics”, va 
dir. De ben segur que el mateix 
Miquel Pallàs ho subscriuria.

L’acte d’inauguració, que va ser 
amenitzat per la música de The 
Cabaliere Trio, estava prevista pel 
27 de maig en el marc Fira del 
Tupí, però es haver d’ajornar per la 
situació derivada per la covid-19. En 
la fase d’execució de les obres es va 
haver de solucionar els imprevistos 
que es presenten quan s’actua en 
un espai tant gran i es desconeix el 
que hi ha en el subsòl. Aquest va ser 
el cas de la gran quantitat d'aigua 
que sorgia quan es preparava el 
terreny per fer l’enllosat del davant 
de les fonts. 

El dijous 12 de novembre passat l’historiador Carles Puigferrat va fer la 
presentació de l'informe històric sobre la figura de Joan Maria d’Oliveres i 
d’Estanyol, l’últim marquès de la Quadra. Aquest estudi va ser encarregat 
per l’Ajuntament de Sant Julià arran de la de la recollida de firmes per 
sol•licitar el canvi de nom de la plaça del Marquès de la Quadra pel de 
plaça de l’1 d’octubre. L’informe, del qual se’n publica un extracte en 
aquesta mateixa revista, descobreix la biografia del personatge, com li 
arriba el títol nobiliari, revela la seva relació amb el poble de Sant Julià 
i del perquè de la donació económica d’una part del seu llegat per a la 
construcció de l’edifici de l’actual Ajuntament i les escoles de nens i de 
nenes. 

Carles Puigferrat Oliva (Tona 1968), és historiador i redactor editorial, 
llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i Certificat 
de Suficiència Investigadora a la mateixa universitat, especialitzat en 
història medieval, però interessat en altres períodes històrics, inclòs el 
segle XX. Va obtenir el Premi Plana de Vic el 2001 a la millor investigació 
en la branca de lletres per l’obra “Sant Julià de Vilatorta després de la Pesta 
Negra de 1348”. Va ser redactor de la col•lecció Catalunya Romànica i 
cap de redacció de l’obra L’art gòtic a Catalunya (Enciclopèdia Catalana 
2000-2009). Es dedica a la recerca i la investigació historia i ha publicat 
nombrosos llibres i articles en revistes locals i especialitzades.

Presentat el treball històric sobre
el marquès de la Quadra

Amb l’aprovació inicial pel Ple del 29 de juny i amb el període d’exposició 
pública finalitzat el 27 d'agost va quedar aprovat definitivament el projecte 
de construcció de la biblioteca municipal. Durant el termini d’exposició 
pública no s’hi van presentar al·legacions. És previst construir la biblioteca 
municipal a la segona i tercera planta de l’Arca de Noè, sobre el consultori 
local. El projecte té un cost d’1.196.923,10 sense IVA. La seva redacció fou 
assumida íntegrament per la Diputació de Barcelona, que l’encarregà als 
arquitectes Oriol Cusidó i Irene Mazo.

Aprovat el projecte de la Biblioteca
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ACTES DE L’11 DE SETEMBRE A SANT JULIÀ
La commemoració de la Diada 
també es va veure afectada per 
la situació excepcional a causa de 
la covid, que va obligar a adaptar 
la conferència institucional i 
minimitzar els actes al Castell. El 
doctor en Ciències de la Informació 
i exconseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya, entre el 2006 i el 2010, 
Joan Manuel Tresserras va ser el 
ponent de la conferència virtual 
titulada “Els marcs de la República 
Catalana” que es va retransmetre 
en directe a les 7 de la tarda del diu-
menge 6 de setembre a través del 
canal de Youtube de l’Ajuntament. 
El divendres dia 11 una vintena de 
persones, complint totes les me-
sures de seguretat, s’aplegaren de 
bon matí al Castell per fer l’ofrena 
floral de les entitats del poble. La 
lectura del manifest d’enguany va 
anar a càrrec de l’Anna M. Garcia 
Garcia, com a representant de tots 
els voluntaris que han col•laborat 
en la lluita contra la covid-19. Amb 
el cant dels Segadors, l’himne de 
Catalunya, es va cloure l’acte.

Commemoració dels 80 anys de l’afusellament de
Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya
El 15 d’octubre passat va fer 80 
anys que la dictadura franquista va 
afusellar el president de la Genera-
litat de Catalunya, Lluís Companys 
Jover. L’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta es va unir al dol decretat 
pel Govern de la Generalitat. Durant 
tot el dia les banderes de la Casa 
de la Vila van onejar a mig pal, com 
ho van fer també tots els edificis 
i dependències de la Generalitat 
i les corporacions públiques de 
Catalunya. 

Per aquesta ocasió, la Comissió 
de la Dignitat va produir un docu-
mental per reivindicar la seva figura 

i denunciar aquell crim execrable. 
"Lluís Companys. 80 anys de l’as-
sassinat d’un president” està realit-

zat amb una base musical formada 
per sis peces de joves compositors 
catalans que ressegueix els princi-
pals moments dels darrers mesos 
de la vida de Companys, des de la 
detenció i empresonament a París, 
passant per Madrid, fins a Barcelo-
na amb l’empresonament al castell 
de Montjuïc ,el judici, el testament 
i el trajecte fins al lloc de l’afuse-
llament. El fil del relat històric és 
interpretat per destacades actrius i 
actors catalans que interpreten di-
versos personatges. El documental 
ha estat dirigit per Pau Cruanyes, 
sobre el guió de Josep Cruanyes.
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Una Festa Major diferent, 
participativa i segura

La covid-19 va fer replantejar una de les cites més importants del calendari 
vilatortí com és la Festa Major. Una Festa Major de mínims concentrada 
en tres dies, enlloc dels deus dies habituals. L’àrea verda de la zona 
esportiva va ser l’epicentre on es van desenvolupar els cinc actes que es 
van proposar ja que al ser un recinte a l’aire lliure, però delimitat per una 
tanca i tenir diversos accessos, va permetre complir amb tots els requisits 
de seguretat que exigia la situació. Tal com mana el protocol de traçabilitat 
d’aforament en aquests casos, el públic va haver de fer una reserva prèvia 
mitjançant l’aplicació Infovilatorta. A les entrades els assistents s’havien 
d’identificar i se’ls lliurava un braçalet d’un color diferent per cada acte i 
asseure’s en les cadires que eren col•locades cada dos metres en grups 
de dues.

L’àrea verda de la zona esportiva va complir les expectatives i es va 
mostrar com un espai a tenir en compte de cara noves edicions de la Festa 
Major. L’escenari, encarat cap a can Garbells, permetia que el so esquivés 
els habitatges més propers. Els actes van començar el divendres 17 de 
juliol amb un sopar de pícnic amenitzat pel Trio The Sey Sisters, el concurs 
Vilatorta Pam a Pam -en format reduït-, els focs d'artifici i ‘actuació de 
Miquel del Roig. L’acte més protocol•lari de l’endemà dissabte va ser 
la reobertura del Parc de les Set Fonts. A la tarda hi va haver animació 
infantil i a la nit una sessió de música amb Anima DJ's. El diumenge a la 
tarda l’orquestra Rosaleda va tocar mitja audició de sardanes per donar 
pas al clàssic concert. Un altre concert, en aquest cas de tribut al mític 
grup ABBA a càrrec d’ABBA Experience va cloure una Festa Major que 
ha apostat pel món de la cultura, un dels sectors més damnificats de la 
crisi sanitària. 

L’Ajuntament 
s’adhereix al 
Pla comarcal
d’igualtat de gènere

El Pla comarcal d’igualtat de gènere 
impulsa accions de sensibilització 
i prevenció que desenvolupen, 
reforçen i amplien l’acció contra la 
violència masclista. Amb aquesta 
adhesió l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta comparteix les línies 
estratègiques del pla de manera 
directa o amb el suport i assessora-
ment de l’Oficina tècnica d’igualtat 
de gènere i LGTBI del Consell 
Comarcal d’Osona.

L’Oficina posa a disposició de 
les dones el Servei d’informació i 
assessorament a les dones (SIAD), 
un servei pròxim a la ciutadania, 
que ofereix un recurs d’atenció 
directa i especialitzat que informa a 
les dones sobre qualsevol matèria, 
com ara la salut, treball, habitatge, 
serveis i recursos, fent especial 
atenció a la detecció de les violèn-
cies masclistes en totes les seves 
formes i àmbits.

La violència masclista afecta 
també els infants i els adolescents, 
tant si la viuen de manera directa o 
indirecta com a testimonis, a través 
del què han sentit o observat. Per 
això des del SIAD s’ofereix, a més a 
més de l’assessorament psicològic i 
jurídic a les dones, la línia d’atenció 
psicològica a fills i filles de les dones 
víctimes de violència que s’atenen 
des del servei. És en aquest recurs 
d’atenció psicològica infanto juvenil 
on l’Ajuntament ha volgut destinar 
els diners rebuts Pacte d’Estat 2019 
contra la violència de gènere, que 
gestiona el Ministeri d’Igualtat. La 
suma i implicació coordinada de 
diferents entitats i institucions en la 
lluita i l’abordatge de les violències 
masclistes és un pas important on 
totes i tots hem de sumar esforços.
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Sant Julià participa en una nova edició 
de la Setmana de l’artesania...

Per segon any consecutiu Sant Julià de Vilatorta va prendre part a la 
Setmana d’Artesania de Catalunya amb l’exposició “El llapis 1662”, de la 
ceramista Rosa Garcia Marchant ,i un taller de creació d’un fanalet ceràmic 
a càrrec de l’artista Tanit Salvador. L’exposició es va poder veure del 23 
d’octubre al 30 de novembre a ca l’Anglada. En l’acte d’inauguració Rosa 
Garcia va explicar que la idea va sorgir del pintor Carles Vergés que va 
proposar a tres artistes de diferents especialitats la seva visió particular 
del llapis. “Vaig començar amb uns llapis més matussers i de mica en mica 
vaig anar fent i més i més, i a mesura que els feia ja visualitzava com els 
presentaria”. Una nota, un poema, un plànol o un dibuix, “el llapis ens ajuda 
a fer-los visibles i a donar-los forma”, va remarcar l’autora. 

Tanit Salvador va proposar un taller per crear un fanalet ceràmic de 
pasta blanca per modelar que no necessita cocció, i de com es podia 
decorar. Es tracta d’un fanalet d’interior per posar-i una espelma de llum 
led. 

Podeu visionar ambdós actes en els vídeos penjats al canal de YouTube 
de l’Ajuntament. Sota el lema “l’Artesania pot salvar el món”, el Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), ha impulsat la novena 
edició de la Setmana d’Artesania de Catalunya, que s’ha hagut d’adaptar 
al nou context de crisi sanitària, apostant per una edició en format digital 
amb una programació d’activitats que s’han pogut seguir a través del web 
i les xarxes socials del CCAM.

...i a la Fira Guilleries
Amb la distribució de codis QR de 
diverses rutes de Sant Julià i visites 
guiades per la Ruta de l’Aeròdrom i 
la ruta del modernisme, noucentis-
me i de Miquel Pallàs el dissabte 10 
d’octubre, Sant Julià de Vilatorta va 
participar en la cinquena edició de 
la Fira Guilleries, una edició que s’ha 
hagut d’adaptar a la situació actual. 
La Fira Guilleries, organitzada per 
l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, 
té per objectiu posar en valor aquest 
territori i donar a conèixer l’entorn, 
els productes locals, la gastronomia, 
la cultura i les tradicions de la zona.

La Fira Guilleries compta amb la 
participació de tots els municipis 
que formen aquesta subcomarca: 
Espinelves, la Cellera de Ter, Osor, 
Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní 
d’Osormort, Susqueda, Viladrau i 
Vilanova de Sau.

L'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta s’ha implicat i participa 
activament en el projecte “Moure's 
a peu i en bicicleta a Osona", un pla 
director de vies ciclistes d'Osona, 
promogut pel Consell Comarcal. En 
les dues jornades de treball que s’han 
fet fins ara, hem presentat diverses 
propostes per detallar-ne el traçat. 

La Xarxa de camins d'Osona 
planteja objectius i accions concre-
tes que ABV Serveis d’Enginyeria, 
l'equip redactor d’aquest Pla 
Director, desenvoluparà per tenir 
un document d’àmbit comarcal 
que impulsi les vies ciclistes a la 
nostra comarca. L’Ajuntament de 
Sant Julià està integrat en el grup 
Osona-Est on també hi ha els muni-
cipis de Folgueroles, Santa Eugènia, 
Calldetenes i Tavèrnoles.

En marxa el Pla 
director de les vies 
ciclistes d’Osona
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El cementiri de Sant Julià va viure una diada de Tots 
Sants especial. Enguany es va voler homenatjar tots 
els difunts amb un acte musical que va comptar amb 
l’actuació de dos grans violinistes: Núria Güell i Jofre 
Bardolet. Les notes de l’Ària de Bach, el Cant dels ocells, 
el Virolai, La Vall del riu Vermell, l’Adaggio d’Albinioni, 
l’Hallelujah de Leonard Cohen, Serenade de Schubert 
i The sound of silenci, entre d’altres, acompanyaren la 
visita de familiars i amics al cementiri durant les hores 
de migdia del dia 1 de novembre. 

Acompanyament musical
per Tots Sants al cementiri

Conveni amb l’Ajuntament de Vic pel servei de reempresa
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha signat un 
conveni amb el de Vic per a la prestació de serveis 
de Reempresa amb l’objectiu d’oferir aquest servei 
als emprenedors i empreses del poble. Es tracta d’un 
programa que procura trobar relleu a aquells negocis 
que es traspassen per jubilació i altres motius i que no 
troben qui els vol reemprendre.

Creacció impulsa aquest programa per a la consolida-
ció i desenvolupament de la compravenda d’empreses 
(Reempresa). Creacció és una agència d’emprenedoria, 

recurs propi de l’Ajuntament de Vic, de l’Ajuntament de 
Manlleu i del Consell Comarcal d’Osona.Reempresa ha 
creat un mercat transparent i organitzat entre persones 
cedents de petites i mitjanes empreses viables i persones 
(re)emprenedores disposades a donar-los continuïtat.

Compta amb les eines i mecanismes per impulsar 
aquesta altra manera d'emprendre, sense partir de zero. 
En el darrer any, s'han tancat 258 transferències em-
presarials i 670 llocs de treball s'han mantingut gràcies 
a aquesta fórmula d'emprenedoria.

Paral·lel a l’edició d’aquest número de la revista Vila-
torta, s’han preparat els actes solidaris de Sant Julià 
de Vilatorta en suport a la Marató de TV3, que es farà 
el diumenge 20 de desembre.

Catalunya, com la resta del món, està vivint un dels 
moments més difícils i incerts dels darrers temps, pro-
vocat per la pandèmia del coronavirus SARS-coV2, 
amb greus conseqüències per a la salut dels ciuta-
dans. En aquesta situació d'excepcionalitat sanitària, 
i davant de la necessitat d'avançar en la recerca de la 
Covid-19, s'ha decidit, de forma excepcional, canviar el 
tema previst per a La Marató d'enguany per dedicar-la 
a la Covid-19 i traslladar l'edició de les malalties men-
tals a l'any 2021.

A Sant Julià es proposa fer unes rutes a peu o amb 
bici per diferents indrets del poble amb uns tracks que 
s'hauran de descarregar de la web de l'Ajuntament. 
Els participants podran sortir d'on vulguin i arribar a la 
plaça de Catalunya i fer el seu donatiu a la guardiola 
de la Marató de TV3. Els assistents seran obsequiats 
amb un tall de coca i suc de fruites.

Per la seva part el Club de Tennis Sant Julià no farà 
cap torneig. Enguany participarà a la Marató donant 
tots els ingressos de codis de pista i llum tant de pà-
del com de tennis del cap de setmana del 19 i 20 de 
desembre.

SANT JULIÀ AMB
LA MARATÓ DE TV3
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L’Ajuntament bonifica la llicència d'obres del Casal Núria
La nova propietat del Casal Núria 
està endegant la restauració de 
l’edifici per rehabilitar els pisos del 
majestuós Casal i l’edifici adjacent 
-la casa on hi havia la barberia-. Tot 
aquest complex, inclòs el jardí, fou 
declarat Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL) i per tant totes les obres 
s’han de subjectar a les condicions 
de restauració del bé patrimonial, 
incloses les façanes. Això significa 
una oportunitat per recuperar un 
patrimoni cultural molt important 
pel nostre poble.

Totes les obligacions venen 
imposades per la llicència d’obres 
concedida i per la normativa 
urbanística vigent. L’Ajuntament, 
conscient del cost d’aquestes 
obligacions, atenent a la voluntat 
expressada per la propietat i valo-
rant molt positivament les feines 
que es volen fer de restauració, ha 

Naixements 
Marçal Chumillas Roviró 26/09/2020
Alguer Chumillas Roviró 26/09/2020
Cora Parrizas Susin 13/10/2020
Kiara Ausiró Makarova 27/10/2020
Irina Creus Vargas 29/11/2020
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Ramon Alsina Bigas (94) 05/07/2020
Alfons Vizcaino Riera (63) 02/08/2020
Montserrat Font Artigas (94) 13/08/2020
Pere Verdaguer Vila (78) 22/08/2020
Joan Comas Vila (67) 02/11/2020
Agustí Guix Casals (64) 11/11/2020
Àngel Cortina Sala (89) 25/11/2020
Nativitat Iglésias Morató (86) 25/11/2020
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 64 Baixes padró   34
Naixements   5 Defuncions    8
Habitants a 30 de novembre de 2020: 3.192
1.583 (49,59%) homes i 1.609 (50,41%) dones
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Festes locals 
per al 2021

MAIG24DILLUNS

 (Pasqua Granada)

JULIOL26 DILLUNS
 (Tornaboda FM)

decidit bonificar el 95% de l’Impost 
sobre Construccions i obres (ICIO) 
d’aquest edifici. L’acord s’aprovà en 
el Ple del 29 de setembre.

Des de l’any 2011 l’Ajuntament 
havia treballat, sense èxit, per acon-
seguir la restauració de les façanes 
del Casal Núria. Fins i tot havia sig-
nat un preacord de cessió d’alguns 

dels pisos com a contraprestació 
i havia fet d’intermediari davant la 
Generalitat per aconseguir subven-
ció per aquesta obra tant important, 
però tot acabà endebades.

L’Ajuntament ha demanat al 
Departament de Cultura que asses-
sori a la propietat del Casal Núria 
per tirar endavant la restauració.
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El col·legi electoral
de les eleccions del
14 de febrer serà
al pavelló municipal
El proper 14 de febrer hi ha previstes eleccions al 
Parlament de Catalunya. El col·legi electoral de 
Sant Julià de Vilatorta no serà a l’Aula de Cultura 
com és costum, sinó que s’ubicarà al Pavelló 
esportiu, per assegurar la distància entre persones 
i el compliment de totes les mesures de seguretat 
i higiene.

El Govern de la Generalitat ha comunicat a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta que es 
potenciarà el vot per correu, que serà molt àgil i 
es podrà sol·licitar per Internet amb el certificat 
digital idCAT.
Recordeu:
- Qui sol·licita el vot per correu ja no pot votar pre-

sencialment. Això passa en totes les eleccions. 
En les del dia 14 de febrer es promocionarà el vot 
per correu perquè evita la interacció social.

- Hi haurà una tramesa única de paperetes i també 
es podran descarregar per Internet. El Govern vol 
afavorir que el vot es porti preparat de casa.

- El dia de les eleccions es volen establir tres 
franges horàries: una per col·lectius vulnerables, 
una de positius per covid-19 i una de població 
general. Aquestes franges no seran obligatòries, 
però sí que és recomanable respectar-les.

Dies i horaris del servei
de recollida porta a porta

durant aquestes 
festes nadalenques 

Desembre

Dia 24: El servei de recollida d'orgànica
començarà a partir de les 2 del migdia

Dies 25 i 26: NO hi ha recollida

Dia 27: Recollida d'orgànica en horari habitual

Dia 31: El servei de recollida d'orgànica
començarà a partir de les 2 del migdia

Gener

Dia 1: NO hi ha servei de recollida

Dia 5: Recollida d'orgànica en horari habitual

Dia 6: NO hi ha servei de recollida

La història de la vida i de la terra està escrita dins 
les pedres. Els origens geològics de Vilatora po-
drien explicar-se senzillament observant els co-
lors i la composició del seu rocam. Veiem en els 
espadats del terme els materials vermells de cò-
dols i gresos sedimentats en forma de delta d'un 
mar que suportava avingudes de càrregues caò-
tiques durant l'Eocè -50 milions d'anys enrere-, 
a les primeries de l'època terciària. El color gris 
ens indica el començament d'una invasió marina 
que va potar sediments de diferents procedènci-
es. Aquestes aigües varen gaudir d'un esclat de 
vida de tota mena, de règim litoral, poc profund 
i d'una temperatura càlida. Un cop convertits els 
fangs i arenes sedimentats tot el conjunt va petri-
ficar-se, transformant també en relíquies fòssils 
els primers éssers vius de la contrada.

Els secrets que ens amaguen les roques ens els desco-
breix l'Enginyer geòleg Francesc Farrés, en el calendari Vi-
latortí pel 2021. Les imatges dels fòssils van acompanyades 
d'un text entenedor i pedagògic. Francesc Farrés ha dedicat 
la seva vida al món dels fòssils i és reconegut com una auto-
ritat en el món de la Paleoicnologia, la ciència que estudia els 
icnofòssils -les senyals o rastres fossilitzats que han deixat 
organismes vius-.

ELS FÒSSILS DE VILATORTA, TEMA DEL CALENDARI VILATORTÍ DE 2021
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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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Josep M. Jové, diputat d’ERC 
i portaveu adjunt al Parlament 
de Catalunya i Bruna Ferrer, 
periodista i politòloga, van 
presentar el llibre “Tornarem a 
vèncer (i com ho farem) el 12 
d’octubre passat en un acte 
organitzat per ERC Sant Julià 
de Vilatorta, que es va cele-
brar a la plaça de Catalunya. 

Els dos màxims dirigents 
d’ERC, Oriol Junqueras i Mar-
ta Rovira, l’un des de la presó 
de Lledoners i l’altra des de 
l’exili de Ginebra, concreten 

Perill de dispersió de la grip aviar a 
les aus d’autoconsum
Aquest hivern, el retorn de les aus migratòries a zones més càli-
des es troba associada a la dispersió de la grip aviar. En cas de 
tenir pollastres, gallines o altres aus per autoconsum, cal evitar 
que tinguin contacte amb les aus salvatges i notificar qualsevol 
sospita de malaltia. Les explotacions avícoles per a autoconsum 
són activitats que obligatòriament s’han d’inscriure al Registre 
d’explotacions ramaderes de Catalunya.

Durant els últims anys la venda 
de productes de tot tipus per 
internet no ha parat de créi-
xer. Aquesta tendència, ara, 
s’ha accentuat especialment 
per l’impacte de la pandèmia. 
No obstant això, hi ha alguns 
comerços que, per la seva pe-
tita dimensió, encara hi tenen 
difícil accés. Per contribuir a 
resoldre-ho EL 9 NOU ha po-
sat en marxa el servei “com-
prapropera.cat”, a través de 
la seva pàgina web. Aquest 
servei pretén ajudar els petits 
comerços, restaurants i ser-
veis de proximitat d’Osona a 
beneficiar-se de la potenciali-
tat del comerç en línia. El pro-
jecte pretén facilitar que tots 
els establiments comercials, 
amb independència de la seva 
dimensió, puguin vendre els 
seus productes per internet. I 
per fer-ho cal eliminar barreres. 
Una de les principals sol ser la 
burocràcia dels pagaments i 
cobraments. Això ho resol la 
plataforma. Per vendre a tra-
vés de comprapropera.cat no 
cal fer gestions amb cap en-
titat financera per demanar un 
TPV (un sistema de pagament) 
ni tan sols disposar d’una pà-

EL 9 NOU posa en marxa una
plataforma per ajudar el comerç

Es presenta el llibre “Tornarem a vèncer” a Sant Julià
en aquest llibre escrit a quatre 
mans l’estratègia per aconse-
guir la independència. I ho fan 
sense eludir cap dels grans 
debats que han polaritzat la 
vida pública els darrers anys: 
unilateralitat sí o no, desobe-
diència civil versus desobedi-
ència institucional, eixamplar 
la base o tirar pel dret...

El resultat és un manual 
pràctic de com els republi-
cans volen preparar Catalu-
nya per a un embat guanya-
dor amb l’Estat.

gina web. L’únic requisit és re-
gistrar-se a la plataforma i po-
sar a l’aparador els productes 
que es vulguin oferir. 

El registre és molt senzill i 
un cop fet automàticament es 
pot entrar a crear productes. 
S’hi poden penjar tot tipus de 

productes i serveis. Per asse-
gurar el bon funcionament de 
la plataforma, s’hi validen tots 
els comerços que hi vulguin 
vendre. Un cop validat el co-
merç automàticament els pro-
ductes apareixeran a compra-
propera.cat
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Una cinquantena de persones es van concentrar a la plaça de 
l’Ajuntament el captard del dilluns 28 de setembre com a resposta 
a la inhabilitació del Molt Honorable Quim Torra. Durant l’acte, que 
també va comptar amb la presència dels membres del consistori, 
es va llegir el manifest de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem. 
Quim Torra va ser inhabilitat per no complir el requeriment de la 
Junta Electoral de retirar una pancarta de suport als presos polítics 
exiliats del balcó de la Generalitat de Catalunya, una acció emmar-
cada en els drets fonamentals, en el dret a la llibertat d’expressió. 
Segons l’Associació de Municipis per la Independència la sentèn-
cia “és una acció més de la persecució jurídica que constitueix un 
abús de poder contra molts ciutadans d’aquest país i especial-
ment contra els nostres representants polítics, a tots nivells: a la 
presidència de la Generalitat, presidència del Parlament, govern, 
electes locals i qualsevol representant polític i social que no pensi 
i actuï d’acord amb el pensament unitari i centralista espanyol”.

Concentració contra la inhabilitació 
del president de la Generalitatpo

bl
e

L’estiu passat i després de 33 anys Dolors Lavado va tancar la 
perruqueria que regentava des del 1987. La Lola dóna les les 
gràcies a totes les usuàries i els usuaris que han passat pel seu 
establiment de l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 10, una clien-
tela fidel i que hi acudia periòdicament a tallar-se els cabells, pen-
tinar-se o tenyir-se. “Més que clients eren amics” diu la Dolors, 
emocionada, quan recorda persones que ja no hi són i rememora 
moments viscuts. La Lola s’ha acomiadat dels últims clients amb 
un obsequi personal. Tot i que tenia intenció de jubilar-se més 
endavant, el coronavirus ha precipitat, malauradament, el tanca-
ment d’un altre establiment del nostre poble.

El 22 d’agost va morir sob-
tadament Pere Verdaguer 
Vila a l’edat de 78 anys. En 
Pere de cal Campaner, que 
va néixer i viure tota la vida 
a Vilalleons, aprengué l’ofi-
ci de campaner per tradició 
familiar i dominava tots els 
tocs de campanes: mis-
sa, bateig, defunció, foc, 
Àngelus, tempestes, etc. 
També ajudava la parròquia 
i durant anys va ser l’encar-
regat de netejar els carrers 
del nucli de Vilalleons. Fa-
miliars, companys i amics 
es van aplegar per dir-li 
l’últim adéu a la mateixa 
església que tant s’estima-
va. Queda pel record una 
gravació de l’any 2013 on 
en Pere fa una demostració 
de l’ofici amb els tocs de 
campanes tradicionals de 
Vilalleons.

Joan Comas Vila ens va 
deixar el 2 de novembre. 
Membre de Vilatorta per la 
independència, en Joan va 
participar activament en la 
campanya pel Referèndum 
de l’1 d’octubre i va ser un 
ferm defensor i lluitador 
per la independència de 
Catalunya. Els últims anys 
era el portador oficial de 
l’estendard de la Colum-
na dels Terrissers de Sant 
Julià de Vilatorta en la Mar-
xa dels Vigatans que es fa 
cada any la Diada Nacio-
nal de Catalunya, a Vic. En 
Joan tenia 67 anys.

Dues morts
molt sentides:
Pere Verdaguer, 
l’últim campaner 
de Vilalleons
i Joan Comas, 
activista i
independentista

La perruqueria Lola tanca per jubilació
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En Pere Verdaguer, més conegut com el cam-
paner de Vilalleons, ens ha deixat. Un home 
humil i bondadós que estàvem acostumats 
a trobar sempre a casa seva, a la plaça d’un 
poble que ha estimat més que ningú, i que re-
cordarem per sempre amb els pantalons ben 
ensacats i les sabates cordades a sobre els 
turmells, com si visqués a destemps i tingués 
poques ganes de deixar-se portar per la vida 
moderna.

Xerraire, amb dubtes mil i molt poruc, en 
Pere feia una vida tranquil•la i, a voltes, més 
aviat solitària. No li agradava fer fressa ni mo-
lestar, tot i que sí que necessitava la certesa 
de sentir els veïns a prop. Molts estàvem 
avesats que ens demanés favors, però favors 
de pa sucat amb oli: acompanyar-lo al metge, 
portar-li EL 9 Nou, resintonitzar-li la televisió 
perquè no veia el Canal Taronja o EL 9 TV… 
Enganxats com estem a Netflix i les platafor-
mes digitals, ell continuava representant el 
gust per les petites coses, el món de casa, 
la tria de tot allò que portés el segell de pro-
per. No li agradava mullar-se, però igualment 
sempre se’l tenia en compte i, si eres tu qui el 
necessitava, hi podies comptar sense dubtar.

L’ofici de campaner el portava a les ve-
nes, el va heretar del seu pare, i els que l’hem 
conegut sabem que li agradava molt. Dema-
nant-te prudència i discreció, de tant en tant 
encara et deixava pujar al campanar i admirar 
el nostre petit poble des d’una altra perspec-
tiva, uns metres més a prop del cel. Això el 
feia generós.

Les circumstàncies de la vida t’han fet mar-
xar sol, Pere, però no en el pensament, record, 
ni memòria dels teus veïns. Som uns afortu-
nats d’haver-te conegut i que hagis compartit 
la vida amb nosaltres. A reveure, et trobarem 
a faltar.

Laura Muntadas i 33 firmes més,
en nom dels veïns i veïnes de Vilalleons

Ens acaba de deixar un independentista de pe-
dra picada com n’hi ha hagut pocs en el nostre 
petit país i encara menys al poble de Sant Julià 
de Vilatorta, com era l’estimat Joan Comas. Un 
exemple del què comunament en diem un cul 
inquiet. Sempre actiu, disposat sempre a ajudar, 
a empènyer, a donar un cop de mà pel que fes 
falta, sense esperar res a canvi, sempre amb un 
somriure i bona voluntat, al costat de la seva 
inseparable Núria, que sempre ha estat al seu 
costat, en els moments bons i en els moments 
difícils. Una abraçada.

El Joan era una persona compromesa amb el 
país i amb la seva cultura, mai no podia estar-se 
quiet i va formar part, entre altres, dels Gegants 
del carrer de la Riera de Vic, de la colla caste-
llera dels Sagals d’Osona i, des del seu inici, 
de la secció local de Sant Julià de Vilatorta de 
l’Assemblea Nacional Catalana, un projecte que 
vam iniciar el març de 2012, animats per Santi 
Pons i del que formava part també en Santi Ri-
era. Dues grans persones que també ens van 
deixar, com ens ha deixat ara el Joan, sense que 
haguem pogut fer realitat el seu gran somni, es-
devenir un nou i petit país. Tot i que vam treballar 
molt per assolir aquest anhel, certament pensà-
vem que seria més fàcil, però també és cert que 
no vam deixar de treballar ni un sol moment. Ell 
no ho podrà veure, però nosaltres continuarem 
treballant, no defallirem per fer realitat aquest 
somni compartit. Ho farem per ell. Ho farem per 
nosaltres. 

Allà on sigui que vagis, aquells que et trobis 
allà seran molt afortunats per poder comptar 
amb tu. Nosaltres aquí et trobarem a faltar. Com 
diu el poema del grec Kavafis i que el nostre Llu-
ís Llach va musicar tant magníficament, “Ítaca 
t’ha donat el bell viatge. Sense ella no hauries 
pas sortit cap a fer-lo. Res més no té que et pu-
gui ja donar”. Bon viatge, Joan. No t’oblidarem.

Marc Costa, en nom de Vilatorta per
la Independència i l’ANC Regió 9

En record d'en Pere de cal Campaner En record de Joan Comas



36

El núm. 68 de la revista Turisme 
CaTalunya, corresponent a l'edi-
ció del mes d’agost passat, 
dedica un reportatge al munici-
pi de Sant Julià de Vilatorta. A 
grans pinzellades la publicació 
parla dels elements turístics 
més destacat del poble: la his-
tòria, els edificis més emblemà-
tics, les rutes - de l’Aeròdrom, 
i de l’arquitectura modernista, 
noucentista i de Miquel Pallàs- 
el passat terrissaire i la Fira del 
Tupí, les Caramelles del Ro-
ser, els allotjaments, etc. Son 
dues pàgines il•lustrades amb 
una mostra de fotografies a tot 
color. La publicació destaca la 
condició de Sant Julià de Vila-
torta com a destí del bon gust, 
tal com reflecteix l’eslògan tu-
rístic del municipi.

En aquesta revista també 
apareix un publi-reportatge 
de dues pàgines sobre la fon-

La revista Turisme Catalunya publica
un reportatge sobre Sant Julià de Vilatorta

Malgrat la pandèmia, el Banc de Sang i Teixits i l’Associació de 
Donants d’Osona hem pogut fer les campanyes de donació de 
sang previstes a Sant Julià de Vilatorta per aquest 2020. La del 
mes de març va ser junt abans del confinament i les de juliol i 
novembre es van fer a l’Aula de Cultura, un lloc més ample que 
el consultori per poder complir amb les mesures de seguretat i 
distància. La jornada del novembre, que es va fer el dia 9, hi va 
haver 44 persones, dues de les quals eren nous donants. Quatre 
oferiments, però, no en van poder donar. En les tres jornades 
d’aquest any s’han fet 120 donacions i hi ha hagut cinc donants 
que ho han fet per primera vegada. Aquestes donacions han ar-
ribat a 360 malalts.

L’Associació de Donants d’Osona i el Banc de Sang i Teixits, 
volem les gràcies, a tots els veïns i veïnes de Sant Julià de Vi-
latorta i Vilalleons perquè en una situació tant complicada com 
la que estem vivint no defalleix la solidaritat i compromís vers 
aquest acte tant essencial i necessari com és la donació de 
sang. Des d’aquestes línies us encoratgem a seguir augmentant 
aquestes xifres.

Les jornades de donació de sang pel 2021 seran:
 el 8 de març, el 12 de juliol i el 15 de novembre.

Associació de Donants d’Osona i Banc de sang i teixits

Donació de sang

El Bibliobús Guilleries tor-
na a estar actiu les tardes 
dels dijous, de 3 a 2/4 de 
6, al seu lloc de parada ha-
bitual al carrer del compo-
sitor Ramon Victori, prop 
de la plaça de Catalunya. 
Els llibres i documents 
retornats es dipositen en 
una caixa per passar un 
període de quarantena de 
48 hores per tal de poder 
tornar a estar disponibles. 
Podeu demanar cita prèvia 
mitjançant:
- El formulari: https://for-
mularis.diba.cat/connec-
ta-amb-bibliobus
- Per correu electrònic:
b.guilleries@diba.cat
- Per telèfon: 616 978 82

El Bibliobús
canvia d'horari

da-restaurant de ca la Manya-
na. De l'establiment vilatortí en 
destaca el confort, la tranquil-
litat, la familiaritat i la seva cui-
na de qualitat.

Turisme CaTalunya és editat 
per MGZ publicacions, té una 

periodicitat mensual i es distri-
bueix a quioscs i Oficines de 
Turisme de Catalunya i Andor-
ra. Podeu adquirir un exemplar 
al Centre d’informació turística 
de ca l’Anglada i a les oficines 
de l’Ajuntament.
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Una acció denunciable:
pneumàtics llençats al bosc
El novembre passat van aparèixer un munt de pneu-
màtics a la vora del camí forestal de Vilalleons a Ta-
radell per Rocafarigola, a prop de la Caseta del Gili. 
Aquesta actitud incívica, a més d’afectar el medi am-
bient també repercuteix al poble ja que les despeses 
de retirada i gestió del residus van a càrrec de l’erari 
públic.

Desactivat un niu
de vespa asiàtica
Tot i que amb el començament del fred els nius de la 
Vespa Velutina queden desactivats per la mort dels in-
sectes que hi viuen, en aquest cas, en tractar-se d’un 
niu en un til·ler de l'avinguda de Puig i Cunyer, molt 
proper al col·legi el Roser, i en un lloc de pas habitual 
de vianants, es va decidir actuar-hi.

Una empresa especialitzada va utilitzar el sistema 
de desactivació disparant un potent insecticida a dins 
del niu que mata les vespes obreres i la reina, d'aques-
ta manera les larves no poden sobreviure. Amb aquest 
sistema es fa servir molt menys insecticida que amb 
altres tècniques. Passades unes hores el niu ja no re-
presenta cap perill i pot ser retirat o bé es deixa a l’ar-
bre, ja que aquest insecte cada temporada fa un nou 
niu a un lloc diferent.

A causa de la pandèmia, des de la repre-
sentació de “El violí d’Auschwit” el 7 de 
març passat, no s’havia pogut fer teatre 
ni cap altra activitat al Saló Catalunya. 
“Parèntesi”, inspirada en l’obra “El nom” 
dels francesos Alexandre de la Patellière 
i Mathieu Delaporte adaptada al català 
per Jordi Galzeran, va ser la peça teatral 
que va tancar aquest parèntesi d’aturada 
forçosa. Una setantena de persones van 
assistir el 24 d’octubre passat a la repre-
sentació d’aquesta obra magistralment 
interpretada per Jofre Bardolet, Marta Bi-
gas, Joan Casulleras, Xinhe Ren i Judit 
Ren.

L’acte va complir rigorosament amb el 
protocol covid d’aforament limitat i dis-
tància de seguretat. Les entrades s’havi-
en de reservar per correu, WatsApp o a 
la mateixa taquilla, una hora abans, amb 
el risc de quedar-ne sense. No hi havia 
un preu fix perquè es va fer pel sistema 
de taquilla inversa (donació voluntària en 
finalitzar l’obra).
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L’obra “Parèntesi” retorna
el teatre al Saló Catalunya
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Carles Fiter (@cfitverd) 6 de novembre
Tant de bo el Solà es conservés com es mereix. 
És una llàstima que un dels elements patrimo-
nials més importants de Sant Julià de #Vilatorta 
hagi acabat així...

Núria Morros (@nuriamorros) 31 d’octubre
Vaig al ‘súper’ de Sant Julià i, quan em veuen 
amb nyores i demano salsitxes, em demanen si 
ja tinc la costella! La recepta de @NanduJubany 
per demà està causant furor! #Jubany25aniver-
sari

Anna May Masnou (@amaymasnou) 29 d’octubre
No sabeu com d’estrany se’m va fer (1) entrar a 
una botiga d’electrodomèstics i (2) demanar un 
telèfon fix! Després de 17 anys en torno a tenir 
un a la casa on visc. Un bon regal, si estem tot el 
dia confinats, no? 

Arnau Comajoan Cara (@acomajoancara)
28 d’octubre
[Sobre l’informe de la Guàrdia Civil que deia 
que el govern rus va oferir al català el suport de 
10.000 soldats pel referèndum de l’1-O] L'aerò-
drom Vilatorta estava preparat per tornar a estar 
sota control rus!

Maty SR (@MatyS66) 26 d’octubre
Ja plou, aviam quant tarda a marxar la llum…

Esteve Camps (@estevecamps) 23 d’octubre

Avui les millors braves de Sant Julià i els en-
trepans de la Mari del pavelló. Sopem a casa. 
Ajudem els bars del poble! #EnsEnSortirem

BielGudaa (@Guda102) 8 d’octubre
Per arribar a casa haig de posar tres cops ben-
zina al cotxe de la volta que em foteu fer. Tot el 
poble en obres, lamentable…

Judit Tort (@Judittort) 6 d’octubre
Confirmem que comencem amb les pel·lícules 
de Nadal? Confirmem!

Laia Teixidor (@LTeixidor) 19 de novembre
Fer plans, desfer plans, recuperar plans, abando-
nar plans, rescatar plans, recompondre plans... I 
guardar-los tots en un calaix!

Jofre Bardolet (@jofrebardolet) 19 de novembre
La portaveu del @govern acaba de dir "les nou i 
mitja". Jo m’exilio. @llenguacat

Ramon Boixeda (@ramnbxda) 16 de novembre
Vosaltres també feu servir el mot galipàndria per 
referir-vos a un refredat fort?

Xavi Redón (@redonxavi) 10 de novembre
"Juegos del hambre” versió autònoms. @Go-
vern, vergonya!

Segimon Rovira Comas (@SegimonRovira)
7 de novembre

Avui, seguint els passos d’en @Jordisolerramio i 
l’@Alfonsdg, he anat a buscar salamandres a prop 
de la Font de la Riera de Sant Julià de Vilatorta. I 
n'he trobat diverses, per sort. #biodiversi-tat

Ferran Latorre (@ferranlatorre) 7 de novembre 

Final de l’altra pandèmia.

Vilatortins 
en xarxa @
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Català a l'atac

Escampar la boira
Anar a escampar la boira
La frase emprada és quasi sempre «me’n vaig a 
escampar la boira» i és pronunciada per la per-
sona que té intenció d’anar a passejar a l’aire 
lliure sense rumb ni motiu determinat.
Aquesta frase feta tan popular i tan idònia per 
a la comarca d’Osona significa marxar, però 
en realitat té una tradició de bruixeria. Fa refe-
rència a un conjur que feien justament per es-
campar la boira. Consistia a fer caminar la gent 
sense ordre ni concert, rondinant i cridant unes 
invocacions i fórmules màgiques com “abraca-
dabra” encaminades a esvair la boira quan era 
molt persistent. Així doncs, quan algú t’engega 
a escampar la boira vol dir que fotis el camp, 
que vagis ben lluny i que no et vol ni veure. De 
manera que aquest és el sentit que ha arribat 
als nostres dies.

 CPNL - Oficina Osona
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Si passegeu pels carrers del poble de ben 
segur que haureu vist algun gos fent pipí al 
peu d'un fanal. Aquest gest té greus con-
seqüències ja que l'alta alcalinitat de l'ori-
na de gos crema i corroeix el ferro com li 
ha passat a aquesta farola del sector de la 
Font d'en Titus.

La corrosió de les columnes d'enllu-
menat públic s'està convertint en un greu 
problema perquè compromet la seguretat 
estructural i elèctrica dels punt de llum i 
pot causar accidents, com descàrregues 
elèctriques o la caiguda del fanal. Cal que 
els propietaris de les mascotes en siguin 
conscients i no permetin que el seu gos 
orini en aquests llocs. No cal dir que tam-
bé tenen l'obligació de recollir les caques 
del seu ca.

Centre de normalitzaCió 
lingüístiCa d'osona

Pla de Balenyà, 30-32 - Vic
Telèfon 93 886 65 88

vic@cpnl.cat
Web: https://www.

cpnl.cat/xarxa/cnlosona/

ofiCina de Català del
Consell ComarCal 

d'osona

Persona de contacte: 
Berta Subietas Saumell 
Telèfon: 93 883 21 65

osona@cpnl.cat
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Acabo de presentar un petit curs a l'Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta per a joves entre els 16 i els 
22 anys, més o menys. Aquest escrit és una invita-
ció perquè hi assisteixin tots els joves de Sant Ju-
lià que hi estiguin interessats. Què és el que farem 
i què s'aprendrà en aquest curset? És un curset de 
motivació psicològica perquè els joves compren-
guin la importància que té reflexionar sobre el seu 
futur professional i preparar-se amb actitud ferma 
des d’ara per a aquesta important i difícil tasca. Si 
aquest curset té l'acceptació que esperem podríem 
continuar-lo amb algun altre sobre fonaments em-
presarials, de màrqueting o de comunicació, amb 
mi o possiblement amb altres professionals. Aquest 
curset és gratuït.

Una recerca de la cadena BBC diu que el 40% 
dels joves de 16 a 24 anys admet que se senten 
sols. Els autors, són acadèmics de les Universitats 
de Manchester, de Brunel i de la Universitat de Exe-
ter. Aquesta enquesta fa saltar les alarmes sobre per 
què la solitud afecta a tanta gent jove. Sorprenent 
quan aquests joves utilitzen les xarxes socials o les 
noves tecnologies.

Els que hem tractat amb joves sabem que no sols 
és la solitud, sinó també la cerca d'afirmació de la 
seva personalitat i com n'estan de perduts quan ja 
haurien de començar a centrar-se en el seu futur, 
evitant caure en conductes anòmales, comporta-
ments o accions estèrils que per falta d'orientació o 
informació no porten enlloc.

Aquesta recerca de la BBC em va fer retrocedir 
en el temps i preguntar-me com em trobava jo en 
aquesta edat . Els pares, familiars i coneguts et pre-
gunten què vols ser de gran. La resposta, excepte 
rares excepcions, és “no ho sé”. L'esperança que 
una llum il·lumini i rebutgi aquesta incògnita no 
sempre apareix. La veritat és que tampoc se li dóna 
massa importància. Els que tenim ja uns lustres sa-
bem que la presa de decisions primerenques i una 
preparació orientada a allò que es vol fer té una im-
portància cabdal per al futur. Les empreses sí que li 
donen la rellevància que té. En tot business pla, pla 
de màrqueting o pla de comunicació, etc. a aquesta 
llum es diu “visió”. Es defineix com la capacitat de 
veure de manera molt clara a on vol arribar la com-
panyia o empresa a llarg termini. És la meta de totes 
les metes (el que vols ser de gran). L'altre concepte 
important és la “missió”, aquí és on s'explica el que 
necessitem i com hem de fer aquest recorregut o els 
passos per a complir l'objectiu que ens proposem 
aconseguir. Aquesta reflexió serveix tant per a les 
empreses com també pot aplicar-se per a gent jove 
que estan en una etapa important per a orientar el 
seu futur.

I arribats a aquest punt em permetran que ex-
pliqui el meu propi cas personal, també perquè es 
conegui qui és el que fa aquesta proposta. 

Què vols ser quan siguis gran i el curset

Els meus pares tenien un forn de pa en un po-
ble petit amb la competència de dos fleques més, la 
qual cosa significava uns ingressos justets per viure. 
Amb bons propòsits em van treure de l'internat al 
2n curs de batxillerat perquè m'incorporés al nego-
ci familiar. A pesar que acontentava els meus pares 
i sense menysprear la professió vaig descobrir que 
aquest no era el meu futur. M'agradava escriure i 
vaig pensar que podia guanyar-me la vida com a pe-
riodista o en una agència de publicitat com a redac-
tor d'anuncis. Vaig agafar el mateix tren que tenim 
ara lamentablement i em vaig plantar a Barcelona 
als 18 anys sense conèixer ningú. Vaig trucar per-
sistentment a diverses portes. Una d'elles, Publicitat 
Vila (ja no existeix), em van rebutjar amb paraules 
molt dures que em van fer reflexionar i gràcies a això 
és obvi reconèixer que van ser determinants i van 
canviar el meu destí.

-Senyor. Vila: Quins estudis té Vostè? 
-Pere: Vaig estudiar fins a 2n curs de batxillerat. 
-Senyor Vila: Això vol dir que vostè és una perso-

na incapaç d'acabar les coses que comença. Aban-
dona abans d'arribar als objectius. Persones com 
vostè no tenen cabuda en aquesta empresa.

A partir d'aquí vaig veure clar el sentit i la impor-
tància que tenia prendre una decisió ferma. La pla-
nificació d'una “visió” i “missió” tenien molt sentit. 
Era dur assistir a classes a la nit, menjar malament i 
viure en cases particulars que llogaven habitacions 
o en llòbregues pensions. Després del primer treball 
en una empresa de comunicació i acabats els estu-
dis amb molt d'esforç es van obrir les portes d'em-
preses multinacionals i nacionals de prestigi que 
tenien una cartera de clients importants en el camp 
del màrqueting i la comunicació. Aquestes experièn-
cies empresarials i el títol universitari en psicologia 
també van ser definitius per a entrar a la universitat 
creant i dirigint un màster internacional presencial i 
online de comunicació durant 20 edicions i al mateix 
temps exercir de professor titular de la UAB durant 
30 anys. Aclarim que un títol no sempre és necessari 
o imprescindible per a realitzar la professió que es 
desitja o trobar la feina que es cerca, encara que 
sempre pot ajudar.

Aquí ho deixo. Il·lusionat a l'espera amb aquestes 
explícites frases.

"Tria una ocupació que t'agradi i no hauràs de tre-
ballar un dia més en la vida" (Confuci)
"Existeix una porta per la qual pot entrar la bona 
sort..., però tu tens la clau" (proverbi japonès)
"Com més practico, millor sort tinc" (Gary Player, 
golfista).

Pere Soler Pujals

Si esteu interessats en aquest curset podeu 
trucar a l'Ajuntament. Tel. 93 812 21 79
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En el ple municipal del 13 de 
juliol de 1930 l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta va acor-
dar posar el nom de «plaça del 
Marquès de la Quadra» -en re-
cord del darrer titular d’aquest 
marquesat, Joan Maria d’Oli-
veres (1797-1879)- a la petita 
plaça de planta rectangular 
formada arran de la construc-
ció de l’edifici de les escoles i 
casa consistorial, amb límit a 
llevant amb el carrer de Sant 

El Marquès de la Quadra
i Sant Julià de Vilatorta

Roc i, a ponent, amb el carrer 
de Núria. Fins llavors aquest 
espai havia estat part del car-
rer Major (també rebia aquesta 
denominació l’actual carrer de 
la Mercè). En el mateix ple es 
va decidir a partir d’aleshores 
anomenar «avinguda de Puig 
i Cunyer» al camí que passa-
va per davant del col·legi el 
Roser, en record del seu pro-
motor (Josep Puig i Cunyer, 
1828-1892). Tots són noms, 

clarament, en homenatge als 
mecenes que van fer possible 
els dos equipaments. Potser la 
decisió de batejar per primera 
vegada la plaça s’explicaria 
també per l’escaiença dels 
cinquanta anys de la mort de 
Joan Maria d’Oliveres just un 
any abans. No ho sabem del 
cert perquè no s’ha conservat 
l’acta de l’esmentat ple i des-
coneixem les raons exactes 
que llavors es van argüir. 

Un breu repàs de la vida de 
Joan Maria d’Oliveres i de les 
circumstàncies que van fer 
que es convertís en mecenes 
de les escoles ens faran enten-
dre perquè el 1930 es va pren-
dre la decisió d’anomenar la 
plaça «Marquès de la Quadra». 

D’entrada caldria dir que el 
nom de la plaça no recorda 
tots els titulars del marquesat 
de la Quadra sinó només un, 
el quart i darrer marquès, l’es-
mentat Joan Maria d’Olive-
res, una persona de fama en 
la Catalunya del segle XIX. Li 
és dedicat també un carrer a 
la ciutat de Barcelona, al barri 
de la Barceloneta, i en amb-
dós casos se’l recorda de la 
mateixa manera: pel seu títol 
nobiliari principal de marquès 
de la Quadra. Això ha propiciat 
oblidar els seus noms de pila i 
de família i confondre la perso-
na (el titular) amb el títol. 

Oliveres va ser un cas ar-
quetípic de l’evolució de bona 
part dels membres de la no-
blesa catalana d’aquell mo-
ment. En el sentit que es va 
integrar del tot en el nou rè-
gim liberal i va afegir a la seva 
condició d’hisendat la de bur-
gès, alhora que s’implicava en 
política i es preocupava pel 
progrés de l’agricultura i pels 
grans canvis socials que vivia 
llavors Catalunya, a més d’in-
teressar-se per les arts i esde-
venir un filantrop.
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Joan Maria d’Oliveres gau-
dia de dos títols nobiliaris, el de 
marquès de la Quadra i el de 
baró de Guia Reial, i ambdós li 
pervenien per ser fill primogè-
nit de Josep Maria d’Oliveres 
i de Ros, noble gironí esta-
blert a Vic el 1796 i casat amb 
Maria Manuela d’Estanyol. 
Josep Maria d’Oliveres va he-
retar-los del seu pare, que els 
havia rebut de la seu oncle, el 
barceloní Lluís de Carbonell i 
de Ferràs, primer baró i mar-
quès. Tant els Carbonell com 
els Oliveres van lluitar al costat 
de Felip V durant la guerra de 
Successió. La victòria de les 
armes borbòniques va propici-
ar el seu ascens social i al llarg 
del segle XVIII molts dels seus 
membres van ser regidors dels 
Ajuntaments de Barcelona i 
Girona i un fins i tot corregidor 
a Extremadura, Castella i An-
dalusia. 

El rei Ferran VI va voler pre-
miar la fidelitat i els mèrits 
amb què Lluís de Carbonell 
l’havia servit i va crear a favor 
seu, el 1752, el títol de baró 
de Guia Reial; i el 1757, el títol 
de marquès de la Quadra, en 
referència a la quadra o terme 
de Sant Agustí de Lluçanès, 
on els Carbonell tenien béns i 
drets. 

Els seus ascendents 
familiars

Breu biografia
del personatge

Joan Maria d’Oliveres va 
néixer a Vic el 1797 a la casa 
Estanyol de la plaça Major, 
coneguda en l’actualitat amb 
el nom de can Junyent. Dels 
seus anys d’infantesa i joven-
tut no en sabem res. El futur 
marquès, arribat a la majoria 
d’edat, residia a Vic, bé que 
passava algunes temporades 
a Girona, on els Oliveres dis-
posaven d’una casa parada. 
El 1827 mor a Vic el seu pare 
i n’hereta els títols i la majoria 
dels béns i propietats. 

L’abril de 1828 la Reial Au-
diència el nomena regidor 
degà (el que ara equivaldria 
a alcalde) de l’Ajuntament de 
Vic. En va ser fins el setembre 
de 1829. El mateix any mor la 
seva mare i esdevé hereu del 
gruix dels seus béns (la casa 
a la plaça Major i el mas Esta-
nyol del Brull). 

De febrer a maig de 1830 fa 
estada a Barcelona i tot seguit 
es trasllada a Madrid amb el 
seu germà Narcís Maria. Allà 
fa carrera política a la cort de 
Ferran VII, però molt possible-
ment per la caiguda de la reina 
regent Maria Cristina o algun 
altre esdeveniment anterior, 
deixa la capital espanyola i es 
veu empès a exiliar-se a París. 

Poc abans d’acabar el 1846 
el trobem de nou a Catalunya. 
S’estableix a Barcelona, en 
un moment de forta expan-
sió econòmica i d’acceleració 
de la revolució industrial. De 
seguida torna a participar en 
política, en les rengles dels 
liberals moderats isabelins 
(monàrquics). Es presenta a 
les eleccions al Congrés de 
Diputats de 1846 pel distric-
te electoral de Vic i fracassa 
estrepitosament. El 1850 es 
torna a presentar al Congrés 
també com a candidat del Par-
tit Moderat pel mateix districte 
i torna a perdre, ara davant un 
nou rival, el general Joan Prim. 
El mateix 1850 va ser un dels 
socis fundadors de la compa-
nyia de ferrocarrils Camino de 
Hierro del Norte, i el 1851 soci 
fundador de l’Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre. En va 
ser el president del 1860 al 
1862. El 1853 entra a la Junta 
de Govern de la Caixa d’Es-
talvis i Mont de Pietat de Bar-
celona, càrrec que mantindrà 
fins a la seva mort. 

En els anys següents conti-
nua la seva destacada activitat 
política i social. És elegit dipu-
tat a la Diputació de Barcelona 
per la ciutat de Barcelona i el 
maig de 1857 es presenta de 

imatges

1. Joan Maria d’Oliveres, marquès de la Quadra. [Font: Geografia General 
de Catalunya, dirigida per Francesc Carreras Candi, vol. Catalunya, 
Barcelona: s. d., p. 598].

2. Can Junyent, antiga casa Estanyol o del Marquès de la Quadra, casa 
natal de Joan Maria d’Oliveres a la plaça Major de Vic. [Foto Carles 
Puigferrat]. 

3. Esquela de Joan Maria d’Oliveres publicada a tota pàgina al Diario 
de Barcelona, 19 de juliol de 1879. Hi consten els primers i els segons 
cognoms del seu pare i mare. [Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona].

4. Edifici de l'Ajuntament i escoles de Sant Julià de Vilatorta [Arxiu 
Històric de Sant Julià de Vilatorta].
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Vers el 1879 la situació de 
les escoles a Sant Julià era 
pèssima. L’Ajuntament pagava 
el lloguer d’un pis de can Ba-
dosa perquè un mestre hi fes 
classe als minyons i destinava 
cada any diners per al seu sou 
i el de les mestres de les ne-
nes (monges del Pare Coll), en 
aquest cas amb escola en una 
casa del carrer de Sant Roc. 
Les condicions d’acollida dels 
infants eren molt deficients. I 
va ser precisament en aquest 
moment quan va tenir lloc la 
mort de Joan Maria d’Oliveres 
i es van donar les circumstàn-
cies propícies per solucionar 
aquesta problemàtica, no sa-
bem si perquè ja n’havia parlat 
amb Trinitat de Fontcoberta 
abans de la seva mort o per-
què així ho havia deixat per 
escrit. El fet incontrovertible 
és que l’empresa de fer unes 
noves escoles a Sant Julià 
s’inicià només dos anys des-
prés del seu decés. 

El setembre de 1881 l’Ajun-
tament va arribar a un acord 
amb Carme de Dalmases i el 
seu marit, l’esmentat Trinitat 
de Fontcoberta (com hem vist, 
un dels marmessors del mar-
quès) perquè Carme de Dal-
mases vengués a l’Ajuntament 
un terreny de la seva propietat 
per construir-hi unes noves 
escoles i fer-hi una plaça al 
davant. El 3 de maig de 1882 
el ple municipal va acordar fer 
una primera aportació de fons 
de 1.250 pessetes per comen-
çar les obres, i el 27 de juliol va 
tenir lloc un sessió extraordi-
nària del ple, amb la presència 
dels membres de la Junta Mu-
nicipal, la comissió encarrega-
da de trobar finançament i «los 
mayores contribuyentes», en 
què es va acceptar el treball 
dels veïns mitjançant presta-
cions de treball redimibles. Va 

nou a unes eleccions generals 
al Congrés de Diputats, ara 
pel districte electoral de Giro-
na, però tampoc resulta elegit. 
Paral·lelament tenim notícia 
de les seves activitats filan-
tròpiques. L’agost de 1854 és 
un dels prohoms de Barcelona 
que fa donatius per fer front a 
la pobresa i a les calamitats 
que passaven moltes famílies 
per l’atur obrer i una epidè-
mia de còlera, i el 1865 sabem 
que ocupava el càrrec de vi-
cepresident d’una associació 
que mantenia a la ciutat cinc 
escoles. 

El 1866 és elegit de nou di-
putat a la Diputació de Bar-
celona i el 1867 consta que 
era tinent d’alcalde cinquè de 
l’Ajuntament de Barcelona. El 
març d’aquest mateix any és 
elegit, finalment, membre del 
Congrés de Diputats per Giro-
na. En serà en les legislatures 
1867 i 1867-1868.

En els darrers anys de la 
seva vida té una activa mili-
tància catòlica, com demostra 
que el 1872 ingressi a l’Asso-
ciació de Catòlics de Barce-
lona. Oliveres mor el 18 de 
juliol de 1879, als 82 anys, en 
el seu domicili de Barcelona, 
a «consecuencia de parálisis 

lenta progresiva». L’ende-
mà és enterrat al cementiri 
del Poblenou. En el seu tes-
tament nomena marmessor, 
entre altres, Trinitat de Font-
coberta, casat amb Carme de 
Dalmases, mestressa del mas 
Cànoves de Sant Julià. En no 
tenir hereus, Oliveres mana 
que tota la resta dels seus 
béns mobles i immobles, ac-
cions i drets, sigui venuda i el 
que se n’obtingui sigui desti-
nat majoritàriament a «obras 
de piedad y beneficiencia y 
limosnas, según las instruc-
ciones que por escrito o de 
palabra para la más detallada 
ejecución de mis instruccio-
nes me propongo dejar a los 
referidos herederos de confi-
anza». I és en aquest moment 
que la història de Sant Julià 
de Vilatorta es creua amb la 
del darrer marquès de la Qua-
dra. En els anys següents, tot 
el seu ampli patrimoni, estès 
per bona part de Catalunya 
(Barcelona, Osona, Gironès, 
la Selva i l’Alt Empordà), serà 
venut, subhastat o lliurat en 
donació. El llegat va anar 
destinat, sobretot, al foment 
de noves escoles, la majoria 
centres de congregacions re-
ligioses; a socórrer calamitats 
públiques; i al mecenatge de 
les arts. 

Els cas de les escoles 
de Sant Julià
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ser en aquesta mateix sessió 
que Trinitat de Fontcoberta va 
oferir un primer donatiu pro-
vinent del llegat del marquès 
de la Quadra de 2.500 pesse-
tes per construir el nou equi-
pament. En aquestes actes ja 
es parla d’un edifici per acollir 
les escoles de nens i de nenes 
alhora casa consistorial o seu 
de l’Ajuntament. 

Aquestes aportacions van 
permetre desencallar el projec-
te i procedir a posar la primera 
pedra el 13 d’agost de 1882. 
L’acte, amb la presència del 
bisbe de Vic, Josep Morgades 
i altres autoritats, va tenir un 
ampli ressò. Pel que es dedu-
eix de la documentació, sem-
bla clar que Josep Pallàs en va 

ser el mestre d’obres. En el ple 
municipal del 6 de setembre de 
1883 es va acordar nomenar el 
rector del poble, mossèn Es-
teve Fargas, comissionat per 
gestionar un nou donatiu per 
a les escoles, de 1.000 pesse-
tes, que Trinitat de Fontcoberta 
havia fet com a marmessor del 
marquès de la Quadra. 

Per poder concloure les 
obres encara va ser necessa-
ri recollir molts més diners. Se 
sap que els marmessors del 
marquès de la Quadra van fer 
un altre donatiu, el 1884, que 
devia ser clau per acabar les 
escoles si el comparem amb 
els altres que es van rebre. 
En aquesta ocasió va ser de 
3.500 pessetes. Altres dona-

dors, molt més modestos, van 
ser el bisbe de Vic, els Fontco-
berta, Francesc Benessat o el 
marquès de Puerto Nuevo. 

La inauguració de les es-
coles va tenir lloc el 6 de no-
vembre de 1884, també amb 
l’assistència del bisbe Morga-
des. Encara posteriorment, el 
1885, l’Ajuntament va haver 
d’hipotecar les escoles i el seu 
solar per acabar de fer front a 
les despeses d’acabament del 
nou edifici. D’aquesta manera 
Sant Julià de Vilatorta s’avan-
çava gairebé quaranta anys a 
la majoria de municipis oso-
nencs en tenir unes escoles 
públiques fetes ex professo.

Carles Puigferrat

Per a més informació, vegeu:
https://youtu.be/DX5yjIOv5OM [canal de Youtube de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta]
PUIGFERRAT I OLIVA, Carles. «Un noble català del segle XIX: Joan Maria d’Oliveres i d’Estanyol,
marquès de la Quadra (Vic, 1797 – Barcelona, 1879)». Ausa [Vic], vol. XXIX, núm. 185 (2020), p. 447-484.

4

Sant Julià es va avançar 40 anys a molts 
pobles de la comarca. A finals del segle 
XIX tenia dos centres educatius. El Col·legi 
d'Orfes es va fer gràcies a la deixa de 

Josep Puig i Cunyer i les escoles públiques 
de nens i nenes i l'Ajuntament, mercès al 
llegat de Joan M. d'Oliveres i d'Estanyol 
(Marquès de la Quadra).
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Els itineraris senyalitzats 
de Sant Julià de Vilatorta 
s'incorporen a la plataforma 
Natura Local
Natura local és una plataforma amb format 
web i aplicació de mòbil que ofereix informa-
ció sobre rutes de natura dels pobles cata-
lans. Des d'inicis de 2020 es va començar a 
treballar perquè els municipis del Consorci de 
l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
s'apuntessin a la plataforma i hi incorporessin 
els itineraris senyalitzats de l'Espai Natural i 
altres senders del seu municipi. El primer a 
fer-ho ha estat el de Sant Julià de Vilatorta.

L’aplicació ofereix una presentació del mu-
nicipi, detalla els aspectes més destacables 
i curiosos i l’època de l’any més interessant 
per anar-hi, i posa a disposició dels usuaris 
els telèfons de contacte i enllaços d’interès 
més destacables. 

En relació a les rutes disponibles, es pot 
consultar el detall de quatre rutes senyalitza-
des a Sant Julià de Vilatorta: el tram del GR2 
de Sant Julià al santuari de Puig l’Agulla, la 
ruta de la font de la Riera, la ruta de l’aeròdrom 
de Vilatorta, i la ruta de Puigsec. De cada ruta, 
l’usuari hi pot trobar el recorregut sobre mapa, 
els detalls de la ruta (tipologia, durada, distàn-
cia i pendent), les recomanacions associades 
(material, tipus de terreny), els punts d’interès 
en el transsecte i els serveis disponibles.

Mitjançant l’aplicació de mòbil l’usuari pot 
anar seguint la ruta i obtenir la informació dels 
punts d’interès marcats a mesura que passa 
per cada un. En total es disposa de més de 
27 km de rutes a peu i 36 punts d'interès ex-
plicats.

Per consultar-les, es pot entrar al web:
https://naturalocal.net/ca/destins/barcelo-

na/osona/sant-julia-de-vilatorta

Consorci Guilleries-Savassona

Durant el mes de novembre passat es van 
fer diverses actuacions de millora a la font de 
Puig-l'agulla.

El programa de restauració de fonts de l'Espai 
Natural de les Guilleries-Savassona té el múltiple 
objectiu d'integrar les fonts i basses en el seu en-
torn natural i en les àrees d'estada associades, 
conservar els hàbitats per als amfibis, revalorar el 
patrimoni històric de les fonts, millorar les estruc-
tures existents pel que fa al drenatge de l'aigua, 
millorar l'accessibilitat i la connexió amb la xarxa 
de camins existents, i millorar la qualitat de l'ús 
social que aquests espais de lleure i gaudi que 
envolten les fonts ja tenen.

Un cop redactat aquest programa, de forma 
periòdica es van realitzant actuacions a les fonts 
de l'Espai Natural. Si al mes de maig es van re-
alitzar treballs de millora a la font del Raig de Vi-
lanova de Sau, ara ha tocat el torn a la font de 
Puig-l'agulla.

La font està situada uns metres per sota del pla 
del santuari en una antiga construcció de pedra 
amb volta de canó. És un espai fresc i el doll d'ai-
gua brolla d'un broc que surt de la paret on hi ha 
proliferat la calç i el verdet.

Amb els treballs planificats s'han fet millores a 
l'entorn de la font desbrossant la vegetació exis-
tent, millorant els accessos (acondicionament de 
les escales de pedra que comuniquen el santuari 
amb la font) i eliminant el sediment que s'havia 
anat acumulant dins la cripta pel mal funciona-
ment del sistema de drenatge, que també s'ha 
netejat i millorat.

Aquesta actuació ha estat realitzada pel perso-
nal de manteniment del Consorci de l'Espai Natu-
ral de les Guilleries-Savassona.

Millores a la font
de Puig-l'agulla
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L’equip d’investigadors que va rebre el Premi 
Guilleries 2019, ha constatat la presència del 
gat fer o salvatge (felis silvestris) i d’un isard 
(rupicara pirenaica) a l’Espai Natural Protegit 
Guilleries-Savassona. La visualització d’un isard 
ha sorprès els investigadors perquè avui dia es 
localitza fonamentalment als Pirineus. La seva 
troballa recolza dades anteriors del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generali-
tat, que constaten que no és estrany observar 
isards en àrees de muntanya mitjana, però és 
molt excepcional veure’ls al nord del Lluçanès i 
d’Osona. L’equip també ha detectat la presència 
de la mostela (Mustela nivalis), un petit carnívor 
d’ambients agraris, actualment molt rarificada i 
en possible regressió a Catalunya.

Aquest projecte el desenvolupen investiga-
dors de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat Central de Barcelona, la Universi-
tat de Lleida i la Universitat Blanquerna, amb la 
col•laboració d’exestudiants del grau en Biologia 
de la Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC), sota la direcció de Xavier 
Soler Muñoz, geògraf especialitzat en ordenació 
del territori i medi ambient. El gruix central del 
projecte té com a objectiu conèixer la distribu-
ció i l’abundància d’espècies de carnívors de les 
Guilleries. Per aconseguir-ho, els investigadors 
fan servir tècniques de trampeig fotogràfic: han 
col•locat càmeres de fototrampeig repartides 
pel conjunt de les Guilleries, amb una separa-
ció aproximada d’un quilòmetre i mig entre elles, 
que els permet cobrir la major part del territori.

El projecte guanyador, que té previst presen-
tar els resultats a finals del 2020, ha de permetre 
tenir una visió més precisa de la presència dels 
carnívors que viuen a les Guilleries.

Detectada la presència d’un isard i d'un gat fer a les Guilleries

Marc Cutrina, Carme Molist, Maria Asensio 
i Judit Gutiérrez són els guanyadors de la 
segona edició del Concurs fotogràfic d'estiu 
de l’Espai Natural de les Guilleries-Savas-
sona a través de la xarxa social Instagram. 
El concurs es va fer entre el 15 de juliol i el 
15 de setembre i va comptar amb més de 
400 fotografies. Els participants es podien 
presentar a dues categories, Paisatge, flora, 
fauna i patrimoni cultural i Activitats respec-
tuoses amb la natura.

El jurat estava format per representants 
dels ajuntaments de Folgueroles, Sant Julià 
de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Ta-
vèrnoles i Vilanova de Sau, un representant 
de l’empresa Luxmundi en representació de 
les empreses gestores de centres d’informa-
ció i per un representant del Consorci i del 
propi Espai Natural Guilleries-Savassona.

Guanyadors del Concurs 
fotogràfic de l'Espai Natural 
Guilleries-Savassona

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar 
que comparteixen l’Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm la UVic-UCC i la Universitat de Giro-
na (UdG), va instaurar el Premi Guilleries amb 
l’objectiu d’incentivar la recerca en tres línies de 
treball diferenciades: l’aigua, el territori i la bio-
diversitat. El guardó dota els guanyadors amb 
5.000€ i els dona un any de temps per desen-
volupar-ne el projecte. La Càtedrà publicarà el 
treball al mes de març proper.
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De dimarts a diumenge: esmorzars de forquilla i dinars
Divendres i dissabte: també es fan sopars

Diumenge tarda i dilluns: tancat per festa setmanal
MENJARS PER EMPORTAR DE DIMARTS A DIUMENGE

-consulteu la nostra carta per telèfon-
Carrer Major, 6
VILALLEONS

Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 76
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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Les fonts del nostre entorn

“Es la font de la Teula!, així clama 
en Josep Boixeda Tohà (JoBo-
To) en un article que va publicar 
a la revista Relleu a finals dels 
anys 70, quan ens narra una 
passejada pels vorals del po-
ble on “la canalla tenen set i els 
grans recordem que mes amunt 
o mes avall, hi ha d’haver en un 
lloc o altre del bosc, probable-
ment perdudes, algunes fonts, 
entre les quals fem memòria, 
les de l’Euga i la de la Guilla. 
Buscant per tot arreu, entre ro-
magueres, argelagues i garrics, 
tot d’una se’ns fa present una 
petita font, que de tan amaga-
da no se’ns havia fet abans vi-
sible ni avinent. Intuint-la, més 
que reconeixent-la, gairebé a 
cor tots cridem: És la font de la 
Teula”.

Actualment si hi aneu, veureu 
que el camí és ample i transi-
table amb cotxe. Està indicada 
amb un fita just a l’inici del ca-
minoi que enfila planer, estret 
i de no més d’un centenar de 
passes que s’endinsa al bosc 
fins arribar a la font. Allà “envol-
tada d’una anella de pins que 
gairebé li fan sardana” regalima 
capritxosa i inconstant una pe-
tita deu d’aigua que llisca da-
munt d’una teula que li fa de 
broc i que li’n dona nom, cap 
a una basseta, captiva i depen-
dent de la revinguda de l’aigua 

de la font arrel de pluges abun-
dants i profitoses.

“Menys l’aigua que hi és na-
tural tots els elements que hi 
trobem són fruit del treball de 
mans amoroses, les quals han 
arribat fins l’extrem de portar-hi 
un ramadet de peixos que do-
nen al conjunt una pinzellada 
més de vida, tot assegurant la 
bondat de l’aigua i fent a l’en-
sems honor a la tranquil·litat del 
lloc, ja que els animalons es fan 
passius i gens esquerps a l’anar 
i venir de la quitxalla”.

Un banc de pedra es fon 
engolit pel fenàs abundós del 
marge que s’enlaira a la seva 
dreta i t’ofereix un silenci re-
posat per poder contemplar 
un espai sobreeixit de natura, 
on pins, alzines i roures, casta-
nyers, avellaners i arboços de 
troncs recargolats, cohabiten 
amb joves plançons, matolls 
de bruc, bardisses, falgueres, 
i brancalls de boix nus i esca-
rits pel flagell i la voracitat de la 
plaga de l’eruga.

Una pedra plana incrusta-
da damunt la font ens fa saber 
amb lletres vermelles gravades 
el seu nom, (molt semblants a 
les que el mestre Pallàs va ci-
sellar al Parc de les Set Fonts), 
abraçades per la blanor i la mu-
llena de la molsa.

A la seva esquerra un pe-

tit mur de pedra seca sembla 
contenir aquest rampell de la 
natura per encloure al seu re-
guard la basseta, ara buida, 
que hi ha davant mateix de la 
font. En una de les seves lloses, 
a manera de inscultura gairebé 
rupestre, hi ha gravats uns es-
quemàtics dibuixos i les inicials 
“d’uns bons aimants de la na-
tura”, que contribuïren a la dè-
cada dels anys setanta al seu 
retrobament i reconstrucció. En 
Miquel Sans i en Xavier Vives 
foren “les persones entusiastes 
i capaces de retornar a la llum 
del dia aquelles meravelles que 
la natura ens ha posat a l’abast 
de la mà”. 

Un espai benèvol i encisador 
que observa de cara a ponent 
com s’escola la diàfana llum 
del dia, igual que el raig cristal-
lí i transparent de la seva aigua 
que s’esmuny sense fer soroll 
entremig de la fullaraca abatu-
da per la tardor.

Xevi Pona

La font de la Teula
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Divendres,1 de gener de 2021,
de les 5 de la tarda a les 8 del vespre,

a l'area verda de la zona esportiva

El patges Reials portaran la Bústia dels Desitjos
a Sant Julià perquè els nens i les nenes

hi puguin tirar la carta als Reis de l’Orient. 

Dijous 31 de desembre, a les 4 tarda, 
sortida de la Plaça de l'Ajuntament

Sinena edició de la popular Sant Silvestre.
Una experiència singular per fer caminant,

corrent, o amb bicicleta.
De Sant Julia fins a les envistes de Sant Llorenç i tornar.

Vine disfressat a tocar l'esquella l'últim dia de l'any!

Dissabte 26 de desembre,
a les 6 de la tarda, al Saló Catalunya

El Poema de Nadal
de Josep M. de Sagarra
Interpretat i recitat per

Valentí Maymó
En el 10è aniversari del Nadal en Vers es recupera

el text que es va recitar en la primera edició,
l'any 2011, a l'església de Vilalleons. 

El músic, rapsoda i actor Valentí Maymó
ens oferirà una versió dramatitzada

del popular poema de Josep M. de Sagarra.
(Aforament limitat)

Dimarts 5 de gener de 2021,
de les 5 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit,

a l'àrea verda de la zona esportiva

Els Reis de l’Orient instal·laran la seva haima
a la zona esportiva per saludar a tots les nenes, nens, 

mares, pares, avis, àvies... i a tota la gent del poble 
que vagi a veure'ls.

Porteu atxes de barballó i fanalets.

Ai, aire d'aquesta nit!
Quina sentida de rosa

hi ha en l'aire gelat que es posa
sobre el pols esfereït...
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La covid-19 ha obligat a reduir
la programació de Nadal i Reis

Enguany no tindrem els concerts de sardanes de l'Agrupació 
Sardanista ni el de la Coral Cants i Rialles, així com tampoc 
es farà la Missa del gall, el taller de tions, l'exposició del 
pessebre, el Tupibingo, el Saló de Nadal, la Revetlla de Cap 
d'Any i la campanya "Reis de prop".

Els Reis s'han adaptat a aquesta situació i ens proposen la 
"Bústia dels desitjos", enlloc de la recollida de cartes pel Patge 
Reial i l'"Anem a veure els Reis" en comptes de la Cavalcada 
de Reis.

A tots els actes es compliran escrupolosament les mesures 
de seguretat i control, d'acord amb els protocols establerts.

COMMEMORACIÓ
DE

SANT
JULIÀ
PATRÓ DE

LA PARRÒQUIA

DISSABTE
 9 DE GENER DE 2021

▶ A les 12 del migdia,
a la muntanyola de la
zona verda de l'Albereda
(cruïlla del carrer de l'Albereda
amb Miquel Martí Pol) 

HOMENATGE
A LES VÍCTIMES

DE LA COVID
Plantada

d'una alzina
simbòlica

▶ A les 6 de la tarda,
a ca l'Anglada

INAUGURACIÓ DE
L'EXPOSICIÓ

VILATORTA
I LA SARDANA

en commemoració
dels 50 anys de l'Agrupació 

Sardanista
de Sant Julià de Vilatorta

L'exposició romandrà oberta tots els dies
de 10 a 1 del migdia, excepte els dijous

DIUMENGE,
10 DE GENER DE 2021

▶ A les 12 del migdia,
a l'església parroquial

OFICI SOLEMNE
EN HONOR

A SANT JULIÀ
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Vilalleons és documentat des 
de l’any 927, en concret del 
dia 30 d’abril d’aquell any, 
quan Duran i la seva muller 
Rosa van vendre a Contard i 
la seva esposa Alúdia la vuite-
na part d’una peça de terra al 
preu de set sous i sis diners. 
Diu el document que el ter-
reny venut es trobava en el 
comtat d’Osona, dins el ter-
me del castell de Taradell, in 
villa que vocant Vilalleonis (E. 
JUNYENT, doc 121 i AC Vic 
cal.6, doc. 2082). 

Aquest és el primer d’una 
llarga sèrie de documents dels 
primers segles medievals que 
ens diuen que el terme de Vila-
lleons, el que formava i forma 
encara la seva parròquia –amb 
l’ample sector que ara és del 
terme de Viladrau- es trobava 
dintre del gran terme del cas-
tell de Taradell, una de les gran 
divisions jurisdiccionals inici-
als del comtat d’Osona.

Aquest castell, documentat 
des de l’any 893, dreça enca-
ra les seves importants ruïnes 
a llevant de la vila de Taradell, 
al cim d’un turó acabat amb 
grans penyals, a 806 metres 

Evocació 
històrica

d’altitud. El seu terme com-
prenia inicialment els actuals 
municipis de Taradell, Vila-
drau, Santa Eugènia de Berga i 
el sector de Vilalleons. Aquest 
terme es va mantenir unit fins 
al segle XIV, en què una part 
de les parròquies de Santa Eu-
gènia de Berga i Vilalleons es 
varen separar per formar un 
terme autònom o quadra civil, 
sota la protecció i tutela dels 
consellers de la ciutat de Vic.

La separació es va fer per 
pactes i concessions feudals, 
per això un bon sector de la 
parròquia i fins de la mateixa 
població de Santa Eugènia va 
continuar unida al terme del 
castell de Taradell i fins ara ha 
format part del seu municipi, 
i també un ample sector de 
la parròquia de Vilalleons va 
quedar adscrita al mateix ter-
me i ara forma part del muni-
cipi de Viladrau i de la moder-
na província de Girona. El tros 
d’ambdues parròquies que es 
va independitzar del senyor 
del castell de Taradell va for-
mar una quadra, amb un bat-
lle propi, la qual l’any 1385 va 
passar a vincular-se a la ciutat 

de Vic amb el títol de Carrer de 
Vic (A.M. Vic, Privilegis, vols. 
IV i XI núms. 76 i 207). 

En el sector de la parròquia 
de Vilalleons, adscrit al terme 
municipal de Viladrau i a la 
província de Girona, es troben 
els antics grans masos del 
Vilar del Bosc, Fàbregues, el 
Puig de Fàbregues, Sabaters 
d’Amunt i Sabaters d’Avall. 
Actualment, entorn d’aquests 
darrers dos masos s’ha creat 
la urbanització de les Guilleri-
es i l’Hostal de la Guineu, antic 
mas Sabaters d'Amunt.

Vilalleons i Santa Eugènia 
de Berga varen continuar units 
i regits per un sol batlle o al-
calde fins als volts del 1843. El 
batlle era tan aviat d’una par-
ròquia com de l’altra i a partir 
dels volts del 1787 trobem un 
sots-batlle dins la parròquia o 
sector diferent de la del batlle 
de torn.

El binomi Santa Eugènia-Vi-
lalleons funcionarà conjun-
tament per tots els efectes 
civils i econòmics com im-
postos, tributacions, justícia, 
etc. Quan havien de tractar de 
temes comuns que tenien un 

Aquest proper 2021 farà 75 anys 
de la fusió de Vilalleons amb 
Sant Julià de Vilatorta, produida 
l’any 1946. En motiu d’aquesta 
efemèride dediquem una nova 
secció de la revista al poble de 
Vilalleons, publicant una selecció 
de textos del llibre “Puig-l’agulla 
i Vilalleons, un santuari i una 
parròquia mil·lenària”, escrit per 
l’historiador Antoni Pladevall 
Font i editat per Montblanc-
Martín, l’any 1994.
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abast sectorial o parroquial, 
els seus prohoms o caps de 
casa es reunien al cementiri 
o sagrera de les respectives 
parròquies, en canvi quan 
calia tractar d’afers que im-
plicaven les dues entitats, els 
seus prohoms es reunien en 
assemblea en un planell que hi 
havia a tocar de l’actual mas 
de l’Omeda, que s’anomenava 
la Plaça reial del terme.

Entre els anys 1843 o 1844 
i l’any 1945 el terme de Vila-
lleons va formar un municipi 
independent amb un batlle i 
quatre regidors propis, però a 
finals de la guerra civil, a cau-
sa dels seu baix cens demo-
gràfic, d’unes 220 persones, 
es van iniciar els passos per a 
fusionar-se amb Sant Julià de 
Vilatorta, únic lloc de sortida 
natural mitjançant la carrete-
ra BV-5202, feta a finals dels 
anys 20 del segle passat.

Dels darrers temps de la 
seva unió amb Santa Eugènia, 
ens ha previngut aquest inte-
ressant relació del terme de 
Vilalleons publicada al Dicci-
onario geografico-estadístico, 
de P. Madoz, fet amb estadís-

tica de l’any 1842. Hi llegim:
“VILALLEONS (Santa Maria 

de): lugar que forma ayuntami-
ento con Santa Eugenia de Ber-
ga, en la provincia, audiència, 
territorio y gobierno civil de Bar-
celona (11 leguas), partido judi-
cial y diòcesis de Vich (1 legua).

Situado en parage montaño-
so y arido, al estremo del llano 
de Vich, en el ángulo que for-
man las montañas conocidas 
con el nombre de las Guillerias; 
combátenle con mas frecuen-
cia los vientos del O.

El Clima es templado y salu-
dable, aunque afecto a catarros 
y pulmonías. Tiene una Iglesia 
parroquial (Santa Maria) servida 
por un cura de segundo ascen-
so, de provision real y cabildo 
catedral de Vich; el cementerio 
esta en parage ventilado, a cor-
ta distancia de la Iglesia.

Confina al N con San Julián 
de Vilatorta y Sant Martín de 
Riudeperas; al E con Osos-
mort y Viladrau (prov. de Ge-
rona); al S con este último; y al 
O con Taradell y Santa Eugenia 
de Berga. En él se encuentran 
21 casas de campo: 8 de es-
tas son bastante comodas, y 

tienen las oficines necessarias 
para la labranza, y la 13 res-
tantesde malísima construcción 
y agrupadas alrededor de la 
Iglesia parroquial. A ¼ de hora 
de la población se halla una 
ermita muy celebrada en la co-
marca (Ntra. Sra. de Puiglagu-
lla), de propiedad del marqués 
de Clariana, situada casi en la 
cúspide de la montaña de Mon-
tagut, punto culminante desde 
el cual se descubre todo el llano 
de Vich y el Montseny. El terreno 
es de inferior calidad, general-
ment monstruoso y abundante 
en bosques de pinos, robles, 
encinas y mata baja. Hay ca-
minos locales, y uno se dirigí a 
Gerona por San Hilario Salcalm, 
todos de herradura. El correo lo 
recogen en Vich interesados.

Produce trigo puro y mezcla-
dizo, maiz, legumbres y pata-
tes; cria ganado lanar y caza de 
conejos.

Población: 36 vecinos y 187 
almas.

Capital productivo: 1.672.800 
reales.

Impositivo: 41.820.

Antoni Pladevall Font
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Som en Joan Cara i l'Àngels, agents d'assegurances amb més de 22 anys d'experiència,
i treballem per tu, per aconseguir la millor assegurança al millor preu!

Et diem que és possible: preu i qualitat és la nostra entitat. Vine i pregunta.

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

Ens trobareu al carrer Jaume Munmany, núm. 31 de Vic
Per consultes particulars podeu trucar-nos als telèfons: 633 615 123 i al 93 888 40 81

E-mail: angelsbayon@gmail.com

BAR - RESTAURANT
CLUB TENNIS

Avinguda de Sant Llorenç, 15 
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta

931 353 776

621 273 239

info@judithfontanet.cat

www.judithfontanet.cat

@judithperruqueria
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M. Antònia Rierola
Mestra

Maria Antònia Rierola té 60 anys i va néixer el 8 d'abril del 
1960 a Sant Quirze de Besora. D'ençà que es va casar 
amb Pere Boixeda, el 1985, va venir a viure a Sant Julià 
de Vilatorta on ha tingut els seus dos fills, Pol i Sergi, i ha 
treballat a l'escola Bellpuig durant 35 anys. De directora o 
tutora (d'infantil o primària), per les seves mans han passat 
centenars d'alumnes, que, fins i tot, han tornat a l'escola com 
a pares i mares. Des de l'escola ha viscut la transformació 
del poble en tots els seus vessants. Les pantalles i les noves 
tecnologies han estat les darreres protagonistes del final de 
la seva etapa professional, estroncada per la covid. Reconeix 
que la tecnologia és important, però "el contacte amb els 
nens és bàsic". De fet, el tracte amb infants és el que més li 
ha agradat de la seva professió. I té la "gran sort" d'anar-se 
trobant exalumnes pel poble que ha tingut al llarg dels anys.

"Ara els nens necessiten
molt perquè tenen de tot"

Per què va decidir 
estudiar per mestra?
Si t'haig de dir la veritat, volia 
estudiar arquitectura. Però, 
llavors, sobretot la meva mare 
em va dir que era una carrera 
de sis anys, que havia d'anar 
a Barcelona i que millor que 
comencés per una cosa més 
petita [durava tres anys]. I 
després ja m'ho deixarien fer. 
Vaig anar a viure a Barcelona 
en un pis de noies on la 
majoria feien magisteri. I com 
que ja m'agradaven els nens 
vaig decidir estudiar-lo.

On va fer la carrera?
A l’Escola Normal del 
Magisteri Primari de 
Barcelona, en deien "la 
normal". Com que no cabíem 
a la nau central, al barri 
de Sants, hi havia aules 
prefabricades a la Diagonal. A 
mi em va tocar aquí, a la zona 
universitària de Barcelona.

En acabar la carrera, on 
va començar a treballar?
Tenia vint anys i em va tocar 
anar a treballar a l'escola 
Gran Sol al barri de Llefià de 
Badalona, a sobre la Mina. 
Vaig anar-hi com la nova 
mestra de català. Era l'única 
persona que el parlava. Totes 
les altres mestres parlaven 
castellà, entre elles, amb els 
nens... Fins i tot, quan els 
nens em trobaven pel carrer, 
em deien "catalán". Em sentia 
com si hagués anat a parar a 
un altre món que desconeixia 
totalment. Tot i això, hi vaig 
estar molt bé durant tres anys.

I després?
Després em vaig presentar a 
oposicions. Durant la carrera 
vaig estudiar ciències socials, 
però com que aquesta escola 
era un parvulari, que deien 
abans, em vaig presentar per 
a educació infantil, que era 
on havia treballat els darrers 
anys. Llavors em va tocar a 
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"És importantíssim 
que els nens 
coneguin el
seu poble"

Santa Coloma de Gramenet. 
Recordo anar cap a l'escola 
i no trobar l'edifici. Resulta 
que d'una fàbrica en van fer 
una escola. Les 15 persones 
que ens van destinar a aquell 
centre vam obrir la porta i 
no hi havia res. Ni taules, 
ni cadires... Absolutament 
res. Vam haver d'obrir una 
escola en qüestió de 15 dies.

Quant temps va estar 
a Santa Coloma 
de Gramenet?
Només vaig estar-hi un any, 
però, potser és l'any que 
m'ho he passat més bé fent 
de mestra. Vam fer molta 
pinya, ens vam ajudar molt 
entre nosaltres i va ser molt 
divertit. L'any següent em van 
donar plaça a la Vall del Ges, 
a Torelló (curs 1984-1985).

I a Sant Julià de Vilatorta, 
com va venir a parar-hi?
El curs següent. Abans del 
viatge de noces, vaig omplir 
els papers i vaig demanar 
plaça a Sant Julià perquè 
ja hi vivia. Vaig tornar de 
viatge, van sortir les llistes 
i em va tocar. Vaig estar 
de molta sort. I des de 
llavors, Vaig arribar el maig 
del 1985 i vaig començar 
a treballar al setembre. 
Fins ara. Tota una vida.

Per les seves mans 
han passat centenars 
d'alumnes, quina edat li 
ha agradat més tenir?
És molt diferent intervenir 
amb nens de 3 a 6 anys 
que amb nens d'11 i 12. He 
passat una mica per tots els 
cursos. A mesura que et vas 
fent gran físicament és molt 
més cansat estar amb nens 
petits. És un ritme diferent... 
és una altra manera de fer.

Quina relació creu que 
ha de tenir una escola 
amb el seu entorn, és 
a dir, amb el poble?
L’escola s'ha d'organitzar i 
programar per decidir què vol 
que els arribi del poble o amb 
què hi poden col•laborar els 
nens. És importantíssim que 
coneguin el seu poble. Des 
de les botigues, la història o 
fins i tot com es diu l'alcalde. 
Durant aquests anys, hem fet 
infinitat d'activitats i els nens 
estan integrats al poble.

Es desconnecta mai 
treballant a la mateixa 
escola al poble on es viu? 
Sí que es pot desconnectar. 
Molta gent ho fa. A mi no 
m'ha suposat mai cap 
problema. Si algú em 
demanava alguna cosa 

pel carrer, contestava si 
podia resoldre-li en aquell 
moment. Si no, havia de venir 
a l'escola per parlar-ne.

L'escola del Bellpuig deu 
haver canviat molt d'ençà 
que va començar. Què 
recorda que ho ha fet més?

Una part és la mateixa 
infraestructura, el canvi 
de l'escola vella a la nova. 
Estàvem molt bé a la primera, 
però com que la matrícula va 
anar creixent, va arribar un 
punt que no hi cabíem. Ni tan 
sols la zona de pati donava 
pel nombre de nens que hi 
havia. Llavors l'Ajuntament 
va tirar endavant el projecte 
i va fer-la on està actualment 
situada. Va ser un canvi molt 
gran. Recordo que a l'escola 
vella ho teníem tot a mà i 
quan vam anar a la nova, ens 
fèiem un fart de pujar escales 
amunt i avall. Estàvem 
rebentades al vespre.

I l'alumnat i les famílies, 
com han canviat?
Quan vaig arribar a Sant Julià 
érem cap a 900 habitants 
i ara en som 3.000. Quan 
vaig arribar tothom es 
coneixia i ara han vingut 
moltes famílies noves. I 
en segueixen arribant.
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"Tots ens veiem amb cor
d'opinar de la feina dels altres"

La relació amb les famílies 
també ha hagut de canviar. 
Abans el que deia el 
mestre anava a missa, 
ara potser als mestres 
se'ls qüestiona més...
No sé si ara no se'ns 
qüestiona o el que dèiem 
abans anava a missa. És 
una mica tòpic. No tothom 
et demana explicacions. 
Abans els pares i mares 
pràcticament no entraven 
a l'escola. Hi havia una 
AMPA i ajudaven amb el que 
podien. Ara, les AFA formen 
part de l’escola. Tot això ho 
veig bé i sort n'hem tingut 
de les seves aportacions 
en tots els sentits. Però a 
vegades hem de confiar 
més en els professionals. 
Actualment tots ens 
veiem amb cor d'opinar 
de la feina dels altres.

El salt tecnològic també 
deu haver estat evident des 
que va començar fins ara...
Quan vaig arribar el 85, 
per fer còpies havíem 
de fer-ho amb clixé i un 
paper de calca. Fèiem uns 
disbarats! Evidentment la 
tecnologia ha avançat molt 
i tot és molt més pràctic. 

Creu que aquest augment 
de la tecnologia -sobretot 
per la pandèmia de la 
Covid- va en detriment 
de l'alumne?
Ara amb el confinament, 
sort n'hem tingut. Ja feia 
temps que hi treballàvem, 
sobretot amb els més 
grans. Els alumnes ho 
dominen moltíssim. Això és 
important, però el contacte 
amb els nens és bàsic.

La Covid ha estroncat el 
final d'una etapa de 35 anys 
com a mestra al Bellpuig. 
Com valora la situació?
Quan el març ens van fer 
tancar durant 15 dies, vam 

organitzar-ho tot per aquell 
període de temps. Es va 
allargar molt més i van ser 
uns dies bastant feixucs. 
Tot i això, les famílies van 
respondre molt bé i vam estar 
de sort que la majoria tenien 
possibilitat de connectar-se. 
I en cas que no, l'Ajuntament 
va ajudar les famílies que 
no podien fer-ho. Ells van 
aprendre, però jo moltíssim, 
sobretot a fer anar la 
plataforma classroom. Va anar 
bé, però ens trobàvem a faltar.

No era el mateix...
No... Abans arribaves al matí, 
feies una abraçada algú... 
faltava el contacte. I al final 
els nens estaven avorrits de 

tanta pantalla. Es va acabar 
fent pesat per a tots.

Ha estat durant molts 
anys tutora. La relació 
entre alumne i tutora o una 
altra mestra especialista 
és molt diferent?
Totalment. Sobretot per 
als més petits. És la que 
més veuen. Els reps al 
matí, t'acomiades, quan 
tenen algun problema, t'ho 
expliquen... ets com una 
segona mare. Es crea un 
vincle diferent, cosa que no 
vol dir que no tinguin bona 
relació amb les especialistes. 
Hi passes moltes hores. 
D'altra banda, cada curs 
que passa, els teus alumnes 
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Ídol: Tothom és bo en lo seu
Polític: Cap en particular
Pel•lícula: Qualsevol que 
em faci riure o plorar
Cançó: Moltes
Llibre: El mecanoscrit del 
segon origen de Manuel 
de Pedrolo
Color: Blau
Número: 7
Somni: Viure tranquil•la
Mar o Muntanya: Tot
Salat o dolç: Començar 
amb salat i acabar amb 
dolç

"De llengües, com més se'n saben millor"

també te'ls fas teus com 
uns fills de fora de casa. Els 
coneixes la vida, la família, 
els seus problemes...

Diuen que els infants 
diuen sempre la veritat. 
Aquests problemes que 
li han explicat, fins a quin 
punt es poden deixar a 
l'escola? No n'hi ha algun, 
com el bullying, que li 
hagin fet perdre el son?
Això que els nens 
sempre diuen la veritat 
és qüestionable, diguem 
que saben crear la seva 
versió. S'ha d’intentar que 
els problemes es quedin a 
l’escola, però és bastant 
impossible. Et fan perdre 
el son moltes vegades. Els 
conflictes entre els nens 
o els mestres és de les 
pitjors coses, perquè costa 
gestionar-ho. A vegades és 
molt evident, però d'altres 
els nens ho veuen d'una 
manera i els pares d'una altra. 
D'altra banda, a vegades, 
també em treu la son la meva 
impulsivitat. Haver dit alguna 
cosa que potser m'hauria 
d'haver mossegat la llengua. 
Tot i això, després tinc la 
sort de saber disculpar-me.

La de mestra, és una 
professió molt feminitzada 
-sobretot a infantil-, falten 
més homes a l'escola?
Evidentment. Aquest darrer 
any érem totes dones i un 
home. Hem seguit el tòpic: 
era el mestre d'Educació 
Física. Recordo que fa molts 
anys va arribar un noi que va 
venir a substituir una mestra 
d'Infantil. Es va posar la bata 
i en arribar a la classe els 
nens li van demanar: "Que ets 

el metge?". No associaven 
un home que treballés amb 
nens petits. Hauria de canviar 
perquè els nens necessiten 
la figura de l'home més enllà 
del pare, no perquè sigui un 
home, sinó perquè només 
veuen dones a l'escola i 
haurien de veure la diversitat.

Amb totes les escoles 
que ha estat, ha pogut 
palpar realitats totalment 
diferents. En l'actual debat 
de la immersió lingüística, 
quina importància té el 
català a les aules?
El 1981, quan feia de 
mestra a Badalona i els 
alumnes em deien "catalán", 
perquè pràcticament ni el 
coneixien, el català. Ara si 
hi anés, segurament no el 
parlarien entre ells, però 
m’entendrien més. Tot i 
això, Osona i el Barcelonès 
són situacions totalment 
diferents. A Osona, tampoc 
dominem perfectament el 
castellà i moltes vegades 
se'ns escapen catalanades. 
Recordo que les proves de 
competències bàsiques a 
sisè, de català molt bé, però 
de castellà més fluixet. I a 
l'àrea metropolitana passa el 
revés. En tot cas, de llengües, 
com més se'n saben millor.

Us han demanat mai 
fer l'escolarització 
només en castellà?
Ens vam trobar amb un 
cas d’una família que va 
arribar aquí a Sant Julià i 
ho va sol•licitar al full de 
preinscripció. Des dels serveis 
jurídics de la Generalitat ens 
van informar que havíem de 
fer la classe en català i en 
castellà. Finalment els pares 
van canviar de pensament.

D'aquest grapat 
d'experiències, què més li 
agrada de la professió?
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El tracte amb els nens. 
A mesura que m'he anat 
fent gran, també m'agrada 
treballar amb altres persones 
de totes les edats. Malgrat 
que de vegades costi avenir-
se amb tothom, com a 
qualsevol feina, treballar amb 
jovent és molt agraït perquè 
ells ho veuen d'una manera 
i nosaltres d'una altra.

I el que menys?
Les males relacions entre 
els nens és la que m'agrada 
menys. I també, a vegades, 
haver de parlar amb 
els pares, perquè costa 
entendre que el fill no és 
com voldríem que fos.

Quins reptes més 
importants ha hagut de 
fer front durant la seva 
trajectòria com a mestra?
Evidentment el repte més 
important és que l’escola 
funcioni i que tothom hi 
estigui ben atès. Els canvis 
en general sempre costen. Hi 
ha una cosa molt pesada en 
direcció i és que et quadrin 
els horaris. La llei diu que 
s'han de sumar un total de 
nombre d'hores de cada 
àrea i això s'ha de fer cada 
curs, i poques vegades 
m'ha sortit a la primera.

Quin consell donaria a 
la nova generació de 
mestres per exercir 
aquesta professió?
Si no t'agraden els nens i no 
hi tens empatia, no cal que 
t'hi dediquis. És cert que 
a mesura que et fas gran, 
veus les coses d'una altra 
manera i els nens també els 
hi veus. Però han canviat 
molt. Ara necessiten molt 
perquè ho tenen tot. Recordo 
sortides que havíem fet amb 
l'escola, i n'hi havia que no 
havien vist mai una escala 
mecànica o el mar. Ara això 
seria impensable. Cada 

època té les seves coses 
i una persona que vulgui 
ser mestra s'ha d'adaptar 
a cada situació. Sigui a una 
escola de la perifèria de 
Barcelona, una escola de 
Vic amb molts immigrants 
o l'escola Bellpuig de 
Sant Julià de Vilatorta.

De tots aquests anys, quin 
aprenentatge s'emporta?
S'aprenen coses de 
tothom. Per l'escola han 
passat centenars de 
mestres, que han estat en 
altres centres, i t'aporten 
coses. També s'aprèn dels 
nens i de les famílies.

Es recorda de la 
primera classe que va 
tenir al Bellpuig?
I tant. Va ser el curs 85-86, 
que tenia alumnes de P4 
i P5, que ara són pares i 
mares de l'escola. Recordo 
l'anècdota amb la Sílvia 
Vilamala que érem veïnes i em 
va dir: "Aquest any vindràs 
a la meva classe". Com si 
fóssim companyes de classe!
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I de l'última classe?
També! Els que he tingut 
durant dos anys seguits. 
A 5è érem un grup de 
12, i a 6è, vam ser 13.
Els recordaré sempre. 
Però tinc la gran sort 
que vaig veient a tots els 
alumnes que he tingut al 
llarg dels anys pel poble. 

De quina anècdota no 
es podrà oblidar mai?
Ui! De moltíssimes. 
Normalment aquelles de 
quan anàvem a fer sortides 
o colònies. Des del nen que 
ens llevava perquè tenia 
caca a mitjanit; fins a una 
enriolada amb les mestres 
i que un alumne ens renyés 
perquè no el deixàvem dormir 
i que quan arribés a casa 
ho diria a la seva mare.

Per acabar, què més troba 
a faltar de l'escola?
Una mica tot en general. El 
dia a dia. Però ara estic en 
una altra etapa de la vida

Carles Fiter

"Si no t'agraden els nens i no tens
empatia, no cal que t'hi dediquis"
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Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 888 77 77

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
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T. 636 671 877
samgomezlopez@hotmail.com
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Diuen que el nom no fa la cosa, però en el 
cas de can Blanch sí que és indestriable el 
qui del què: aquesta casa, l’última del car-
rer Sant Roc, es coneix amb el cognom 
Blanch, el de la família que hi ha viscut tota 
la vida i que fins a l’actual generació s’havia 
dedicat sempre a la pagesia. Això explica 
que al darrere de la casa antigament s’hi 
erigissin coberts i corts on als anys vuitanta 
encara hi criaven porcs i vaques, amb l’afe-
git que la mare de l’actual propietari, Josep 
Maria Vilamala Blanch, tant venia la llet a 
qui l’anava a buscar com la repartia a altres 
cases del poble.

Ampliació a càrrec del mestre
d’obres Miquel Pallàs

Tot i que la família no disposa de cap 
document que certifiqui la data de cons-
trucció de can Blanch, el més probable és 
que es remunti a la segona meitat del se-
gle XVIII, quan es va començar a edificar 
a la banda dreta del carrer de l’Obreda o 
Albereda, més tard rebatejat com a Sant 
Roc. Inicialment es tractava d’una casa de 
planta baixa i primer pis, però els besavis 
de Vilamala n’hi van aixecar un altre. Les 
obres, o com a mínim les directrius, van 
anar a càrrec del mestre Miquel Pallàs, de 
qui la família encara conserva un esbós, i 
es van poder tirar endavant gràcies al fet 
que Pere Blanch Pujadas, l’avi de Vilama-
la, es va escapar del servei militar obliga-
tori: “A casa havien estalviat per pagar la 
redempció i que no el cridessin, però va 
resultar que amb un sorteig d’excedent de 
cupo [es portaven a terme quan el contin-
gent de joves d'aquella lleva era més nom-
brós que les places que s'havien de cobrir] 
ja en va quedar exclòs i van poder rein-
vertir els diners”. Matalasser d’ofici, Pere 
Blanch va continuar al poble i es va acabar 
casant amb Enriqueta Casals, planxadora, 
que havia nascut a Borredà el 1885, però 
vivia a Sant Julià després que hi destines-
sin el seu pare, el mosso d’esquadra Martí 
Casals. La generació que seguí ja va ser la 
de la mare de Vilamala i, així, can Blanch 
havia anat passant de pares a fills sense 
massa canvis, però l’any 2000 els actuals 
propietaris van decidir enderrocar la casa 
antiga i construir-la de nou exactament al 
mateix lloc.

Txell Vilamala

De seguicis fúnebres a esvalots futbolístics
Ser l’última del carrer de Sant Roc precisament l’ha 

convertit en diana d’almenys un parell d’anècdotes. 
La primera, que temps enrere era on s’aturaven els 
seguicis fúnebres per deixar que fos només la famí-
lia qui acompanyés els difunts fins al cementiri; i la 
segona, que quan encara no hi havia les casetes del 
camp de futbol s’hi anava a vestir i desvestir l’àrbitre, 
de manera que més d’una vegada hi havia hagut ba-
tibull, sobretot si perdia el Sant Julià. 

Abans que s’edifiquessin les cases de la banda es-
querra del carrer de Sant Roc, molt més modernes, 
hi havia horts, camps, coberts i la sorrera de can Fus-
terpuig. Els Blanch també hi tenien un paller que va 
cremar tot un dia sencer després que un vailet l’ence-
gués accidentalment volent escalfar un ocell.

Esbós realitzat per Miquel Pallàs quan els Blanch
van decidir aixecar el segon pis de la casa
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Perruqueria Montse
PERRUQUERIA

-Estilisme
-Servei de tricologia avançada

(caiguda dels cabells,
ressecament, etc)

- Servei de rejoveniment dels cabells
PERRUQUERIA TERAPÈUTICA

I D'ACOMPANYAMENT
-Recuperació del cabell

post-tractament de quimioteràpia
-Servei de postisseria

50 anys al teu costat.
Tradició i innovació,

de generació en generació
Instagram: @cmestilistes

www.cmestilistes.com
Telèfon: 669926371

SANT JULIÀ
Carrer de Núria, 8
Tel. 93 812 20 82

VIC
Carrer Sant Just, 2
Tel. 93 885 05 60

Ba r 
NÚR IA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43

Sant Julià de Vilatorta

Restaurant
Sant Jordi
Avinguda de Sant Jordi, 41

Sant Julià de Vilatorta
Tels. 93 135 65 09 - 621 23 09 40
restaurantsantjordi23@gmail.com

www.restaurantsantjordi.es
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A Sant Julià, de perruqueries 
no en falten...

Esclar. Això és un ofici!

Els clients de la perruqueria 
són fidels o van canviant 
d'establiment?

Crec que hi ha de tot. 
També hi ha clients que van a 
un lloc per un servei, com per 
exemple de tallat, i a un altre 
per un altre servei, com per 
exemple un tint. Però tinc clar 
que la fidelitat ve determinada 
per un bon servei.

I creus que les necessitats 
dels clients han canviat, al 
llarg del temps?

Absolutament sí. De petita 
recordo una cua contínua de 
senyores que venien a rentar 
i eixugar els cabells. Venien 
de forma regular, gairebé fins 
al punt que sabies el dia de 
la setmana per les senyores 
que hi havia a la perruqueria. 
Avui, en canvi, els serveis de 
moldejat, tallat i tenyit han 
acaparat tot el protagonisme.

Per què aquesta perruqueria 
fa temps que està aquí...

La meva mare va pujar a 
Sant Julià amb 15 anys per 
substituir la filla d'en Flauta, 
que havia marxat a Suïssa. 

L'any 2017, quan es va retirar la Montse, la Cristina va agafar 
el relleu de la perruqueria. Va créixer com a persona i com a 
perruquera. Ara la porta en paral·lel amb el seu establiment del 
carrer Sant Just, 2, de Vic, CM Estilistes, on són un equip de tres 
perruqueres. A la perruqueria Montse hi trobareu, doncs, un servei 
innovador en l'ambient més nostrat d'un establiment de tota la vida.

HORARI
Dimarts i dimecres: 
hores convingudes
Dijous i divendres:
de 9.00 a 13.00
i de 15.00 a 17.00 
Dissabte: de 8.00 a 13.00

ADREÇA Carrer de Núria, 2

TELÈFON
93 812 20 82 i 669 926 371

INSTAGRAM @cmestilistes

WEB
http://www.cmestilistes.com

Més tard es va casar i va 
posar la perruqueria aquí a 
can Sunyer, aquest edifici 
singular construït pel meu 
besavi patern, a on també hi 
va anar a viure.

I he sentit que tu remenes 
caps des de ben petita!

Has de pensar que vivíem 
aquí i abans els horaris eren 
molt llargs. Havíem arribat a 
cagar el tió a les 11 de la nit 
perquè fins a les 10 encara hi 
havia senyores aquí! La meva 
mare sempre m'explica que 
de petita em passava hores 
a baix a la perruqueria amb 
una nina, una pinta i un pot 
de colònia. Mes tard, em van 
anar donant petites feines.

I vas acabar estudiant 
perruqueria.

Sí, jo tenia clar que la perru-
queria ja era el meu ofici, però 

també volia poder acreditar la 
meva formació. Vaig estudiar la 
branca de tècnica especialista. 
Em vaig especialitzar en l'estudi 
del cuir cabellut i els problemes 
de pell (caigudes, caspes) i ho 
vaig poder aplicar aquí a Sant 
Julià i més tard a Vic ho vaig 
consolidar amb el complement 
de la postisseria. A part, gràci-
es a la titulació he pogut donar 
classes, treballar en un labora-
tori de tints,... 

Però un no s'acaba mai de 
formar...

La moda és a tot arreu! Cal 
viatjar i aprendre, però el més 
important és fixar-se i saber 
adaptar-ho a cada client. 
El client sap el que vol (ho 
demani o no) però la forma 
del cap, la forma de vestir, 
etc., determinaran què i com li 
escaurà.

Hernan Collado
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S’esqueien els tan lloats anys 
vint del segle passat, quan 
arribaven boca/orella a Sant 
Julià les gestes futbolístiques 
d’en Zamora, Sancho, Pla-
nas..., i a poc a poc la jovena-
lla les recollia delerosa mentre 
en retenia els noms segons 
les preferències de cadascú. 
Un defensa volia jugar com en 
Torralba o en Martí, un mig-ala 
com en Piera o en Carulla, i 
un davanter com l’Alcántara, 
en Samitier o en Sagi Barba. 
En aquells inicis fou una ten-
dència generalitzada entre 
uns minyons que, amb posat 
coratjós, insistien (balbucejant 
futbol) a voler igualar uns ídols 
que dominaven en el Campio-
nat de Catalunya i en diversos 
campionats d’Espanya.

Captivats doncs pels èxits 
barcelonistes els més en-
deriats muntaven colles per 
“repartir estopa” (deien) en-
calçant pilotes casolanes re-
plenes de caps de fil, borra, 
parracs o serradures tot fent 
ciris, estampint, estarracant, 
clavant burxes, caçant bomba-

Entusiasmes i mancances
des amb la closca o afusellant 
porters. Mentrestant els més 
previsors –imitant l’Alcántara- 
lluïen un aparatós mocador a 
la calça curta –que era l’am-
pla calça llarga plegada sobre 
dels genolls- per protegir-se, 
si s’esqueia, dels possibles 
trencs a la frontal del cap.

Però aviat es va fer evident 
que era necessari comptar 
amb un camp estable per 
a protegir els llocs planers 
d’entrenament i proves com 
les eres, places i carrers. I el 
primer que s’aconseguí fou 
el de la Paret d’en Titus que 
incloïa l’avui espai meteoro-
lògic i gran part del jardí de 
Torre Anita (can Soler o can 
Guitart) pel cantó on té sorti-
da a la carretera que va a Vic. 
Allà els més destres comen-
çaren a jugar-hi amb regulari-
tat, destacant-ne de seguida 
en Nito de can Riera –com a 
defensa- i en Pepet Manya-
na –com a davanter-, fins al 
punt que els companys as-
seguraven contundents que: 
-jugant ells dos, no perdrem 

mai!-. I en plenes beceroles 
futbolístiques s’hi arribaren a 
guanyar nombrosos amisto-
sos, una paraula que no exis-
tia en la vivor del seu argot ja 
que sempre els anomenaven 
"desafiaments".

Però al cap d’un temps 
d’acollir les eufòries locals el 
propietari de la Paret d’en Ti-
tus considerà prioritari retornar 
el camp a les activitats agríco-
les. Això va forçar a que: “de 
moment” –es va dir- s’enviés 
la pilota al petit camp recreatiu 
que hi havia a la part alta del 
Col·legi d’Orfes on, amb el vis-
tiplau de la congregació, s’hi 

1

2
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f.3

acolliren des de llavors tots 
els esdeveniments futbolístics 
de Sant Julià. I potser el més 
rellevant de tots fou la creació 
de la Penya Blaus, perquè amb 
els anys aquella agrupació de 
vilatans aficionats al futbol 
s’acceptà com a l’embrió més 
adient a l’hora de fixar la fun-
dació del club (1932).

Ara bé, mai no es va po-
der passar de jugar-hi partits 
amistosos els quals eren, això 
sí, a torna visita i quasi sempre 
amb equips de no gaire lluny 
per l’escassetat de mitjans de 
tota mena amb què es vivia. 
Al camp del Col·legi doncs, 
tant abans com després de 
la guerra, s’hi continuà jugant 
amb aquest sistema ja que 
segons contrincants coneixe-
dors del reglament el "recre-
atiu" no reuneix –deien- les 
mínimes condicions per acollir 
partits de campionat. I encara 
s’agreujà la cosa quan durant 
els anys 40 se’n retallà un bon 
tros per bastir-hi la torre Mar-
tí. Llavors, desarborats del tot 
per l’evidència, es resignaren 
d’esma a fer la viu-viu esbra-
vant-se organitzant partits de 
Festa Major, a l’estiu contra la 
colònia, a dojo per Setmana 

imaTges

1. Un equip mot jove de la Penya Blaus, junt als seus rivals del Col·legi 
d'Orfes (1935).S'hi reconeixen Ricard Folgarolas -dret, tercer per 
l'esquerra- i Estve Autet -dret, primer de la dreta-.

2. Paulino Alcántara, jugador del Barça.

3. Primer camp de futbol de mides reglamentàries -a l'actual passeig 
de les Moreres- (1954) El jugador de l'esquerra que juga la pilota és en 
Quico Riba.

4. Salutació dels capitans d'un partit de fubol casats contra solters, al 
camp del Col·legi (1946). Per les genolleres es dedueix que eren els 
porters de cada equip. D'esquerra a dreta: Lluís Erra, Ricard Folgarolas 
-àrbitre-, Pep Sala, Quim Vilaregut i Julià Folgarolas.

3

4
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Santa i festes nadalenques, 
casats contra solters i d’altres 
d’ocasionals.

Pel que fa als més joves, els 
seu etern rival eren els nens 
del Col·legi d’Orfes. Una ri-
valitat agermanada per la po-
bresa d’ambdós contrincants 
enllaminats pels impulsors 
amb el “gran caramel”: es ju-
garà amb pilota de cambra!. 
I en moments puntuals ho fe-
ien a Santa Margarida, on el 
Marquès havia condicionat al 
bell mig d’una roureda del seu 
espaiós jardí un petit camp 
de futbol com a al·licient pels 
seus fills en edats juvenils i que 
cedia gentilment als més joves 
dels pobles veïns, tal com ho 
confirma l’adjunt programa/
invitació a un enfrontament de 
l’any 1949.

Aquest continu improvisar 
va durar fins al 1953-54 quan 
un acord entre entusiastes 
envià una comissió a parlar 
amb el propietari de l’Albere-
da per exposar-li la possibilitat 
d’arrendar –fent permuta de 
lloguers- tres camps de con-
reu aveïnats que es menaven 

a tocar de l’actual passeig de 
les Moreres, al canto nord del 
pavelló, ja que els despresos 
llogaters hi renunciaven volun-

tàriament davant la possibilitat 
de reconvertir-los en un camp 
de futbol reglamentari. Amb 
entesa total, un cop enllestida 

5. Equip dels anys 
1929/30. S'hi reconeixen 
Ramon Gallart -dret, segon 
per la dreta- i Joaquim 
Vilaregut -agenollat, primer 
per la dreta-.

6. Programa del partit  
entre el Sant Julià i el 
Folgueroles al camp de 
Santa Margarida (1949).

7. Segon camp 
reglamentari -a l'actual 
carrer Coll de Portell-. 
Equip que va pujar a 
Segona Regional (1969).
Drets, d'esquerra a dreta: 
Rosend Godayol, Quimet 
Menció, Samuel Victori, 
Josep Sanmartí, Josep 
Fiter Autet, Josep Blanch.
Agenollats, d'esquerra a 
dreta: Lluís Illamola, Ricard 
Folgarolas, Josep Alsina, 
Josep Menció, Pere Gallart 
i Josep Tort -utiller-.

5

6
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Després de participar en uns quants campionats d’aficio-
nats equipats amb l’originari color blau de la Penya, els dos 
jocs de jerseis utilitzats estaven tan descolorits i atrotinats 
que s’aguantaven en una fragilitat extrema.

Llavors la família Gallet -havien viscut al núm. 1 del carrer 
de la Mercè- decidí regalar unes samarretes noves i, des de 
Barcelona -on residien- van entregar un paquet a la recade-
ra Gèlies per fer-lo arribar a la junta del futbol. L’endemà al 
vestidor en obrir l’embalum observaren que en fer la compra 
i recordar la tonalitat dels mal visionats jerseis vells, als do-
nants els havia fallat la retentiva, ja que les noves samarretes 
acabades d’arribar eren de color verd!.

La junta -pràctica per necessitat- decidí tot seguit estre-
nar-les sense fer cap comentari. S’obtà per agrair la dona-
ció i considerar que era un instant en el qual no es podia 
filar prim, perquè tenien molt clar que les preferències del 
moment passaven per apuntalar i tirar endavant el CF Sant 
Julià.

Així fou com entrà de puntetes, fent fortuna i llarga estada 
entre nosaltres, aquella -avui- recuperada samarreta de co-
lor verd -com a segon equipatge- al voler homenatjar als que 
amb el seu color havien pujat a finals dels anys 60 a Segona 
Regional, recordant d’una manera entranyable i permanent 
la seva gesta!

la collita, començà la transfor-
mació dels 3 camps de cultiu 
en un de futbol. S’anava tard i, 
de rebot, la remoguda de ter-
res –pel tractor d’en Joan de 
la Sauleda- també, fins al punt 
que en arribar el dia de la inau-
guració encara hi havia molta 
feina endarrerida. 

Però aquell matí de diumen-
ge un gran nombre de perso-
nes feren cap a la rompuda 
per enllestir i assegurar el nai-
xement del tant esperat camp 
de reglament, amb tasques 
tant variades com rampinar i 
garbellar terres, omplir forats, 
compactar i allisar, treure pe-
dres i gleves, regar, escombrar 
de dalt a baix, amidar d’inici, 
pintar bandes i àrees, posar 
xarxes... tot plegat un formi-
gueig de gent fiscalitzada per 
la paternal mirada d’un sospi-
tós senyoràs –arribat amb el 
cotxe de les onze- bocabadat 
davant de tant entusiasme, 
però... amb molt poques ga-
nes d’ajudar. 

Havent dinat, el partit co-
mençà aviat. De l’ambient 
només puc dir-ne: ple pels 
quatre costats! El calenda-
ri ens havia aparellat amb el 
Campdevànol, un equip amb 
experiència i maneres: però 
això no imposava; per a molts 
la fal·lera del dia era poder 
veure el Sant Julià participant, 
finalment, i Campionat d’Afi-
cionats, al poder presentar el 
que va resultar ser amb els 
anys el primer camp de futbol 
de mides reglamentàries dels 
tres que hi ha hagut en aquest 
sector a redós de l’actual –que 
és el tercer-, ja que el segon va 
ser el de l’era d’en Perassa, al 
llarg de l’actual carrer Coll de 
Portell. 

I després d’un partidàs molt 
disputat s’arribà a l’últim minut 
amb un ajustat 2 a 3 pel Camp-
devànol. Llavors hi va haver un 
penal tan clar que fins i tot cap 
jugador foraster va protestar. 
Llançat per un davanter local, 

ras i col·locat, el seu porter hi 
va respondre amb una gran 
aturada. Però l’àrbitre, consi-
derant que s’havia mogut, el 
va fer repetir i, tot seguit, en un 
llançament calcat, el decisiu 
porter la tornà a parar. Total: fi 
del partit i victòria forastera.

Tarda enllà, als baixos de 
can Valent –vestidors improvi-
sats de la inauguració- algú va 
preguntar a un senyoràs que 

en sortia: -qui ha guanyat?- i 
l’home contestà: -el Campde-
vànol, però trobo que també 
hagués estat bé empatar, ja 
que pel què s’ha vist aquest 
matí l’esforç i entusiasme de 
tanta gent per deixar el camp 
en condicions, bé que es me-
reixia pel cap baix... un deta-
llet!.

JoBoTo
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Nous llibres 
d'escriptors
vilatortins

Temps de verema
Francesc Orenes

Tres escriptors vilatortins han coincidit publicant nous llibres en 
pocs dies de diferència. Es tracta de Francesc Orenes i Anton 
Carrera, amb dos reculls de poemes que reflecteixen la seva 
maduresa literària i vital, i Ramon Mas, que acaba de treure una 
novel·la carregada d’ironia on satiritza les teràpies alternatives.

Igual com es cull el raïm quan 
és madur, Francesc Orenes 
(Barcelona, 1940) ha aplegat 
en un volum tota la seva pro-
ducció poètica escrita al llarg 
de més de deu anys. El resultat 
és Temps de verema, un llibre 
que l’autor no va concebre de 
manera unitària, i que reuneix 
poemes molt diversos, però 
que tenen un fil comú: l’home-
natge a la pròpia poesia com 
a companya de tota la vida, 
llegint-la o escrivint-ne. “M’ha 
ajudat a conèixer les llums i 

les ombres de la meva con-
dició humana”, explica en el 
pròleg. Coneixement i autoco-
neixement, com diu en un dels 
primers poemes: “Si m’arrece-
ro a l’ombra dels poetes / és 
per extreure’n els secrets del 
viure”.

Davant d’una producció he-
terogènia, Orenes ha optat per 
dividir-la per temes: poètica, 
pensaments, vivències, perso-
nes, camins, indrets i absèn-
cies. És en el primer on apa-
reix el rerefons maragallià de 

la seva obra, perseguint una 
paraula viva (“Cada paraula, 
un dring que vivifica”) i cada 
poema, com un pacte amb ell 
mateix després d’un procés 
de construcció que a vegades 
és fàcil i altres requereix una 
lluita (“si és veritat que jo faig 
el poema / el poema, ben cert, 
també em fa a mi”). Vers blanc 
i lliure es barreja amb mètrica 
estricta –sonets– sense una 
determinació prèvia. “És el 
mateix poema, el que et con-
dueix a una forma o una altra”, 
diu Orenes.

Vilatortí, actualment resident 
a Vic, va començar a escriure 
poesia des que es va jubilar de 
la docència que havia exercit a 
l’escola Elisava i a la Facultat 
de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona. Amb 69 anys, 
va publicar el seu primer recull, 
A flor de pell (Arola Editors, 
2009). Hi reconeix l’impuls 
dels amics osonencs que el 
van animar a escriure, com els 
escriptors Armand Quintana 
i Pilar Cabot, i la guspira que 
hi va posar les Tertúlies amb 
Poetes que s’organitzaven a la 
Biblioteca Joan Triadú.

Precisament, l’edició d’aquest 
segon llibre ha estat fruit d’una 
iniciativa semblant, la Setma-
na de Poesia a les Cases que 
s’organitza a Molins de Rei, 
on ell havia residit fa anys. Hi 
va participar l’any passat reci-
tant, i va rebre després la pro-
posta d’editar un llibre amb els 
seus poemes. El pròleg és del 
poeta Carles Duarte, que des-
taca “la claredat, la franquesa i 
l’humanisme de fons” que res-
pira la poesia d’Orenes.

Jordi Vilarrodà / EL 9 NOU

Albert Llimós / EL 9 NOU
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Aiguaneix
Anton Carrera
Era un mot freqüent, sobre-
tot en el món rural, i ha anat 
caient en desús. L’aiguaneix 
és un lloc on aflora aigua de 
sota terra, per tornar a des-
aparèixer després. A l’aigua-
neix, sempre hi ha aigua, i per 
tant, sempre hi ha vida. Anton 
Carrera (Vic, 1943) ha escollit 
aquest mot per titular el seu 
llibre més recent, el divui-
tè d’una extensa trajectòria, 
“perquè el meu corrent poètic 
no s’origina aquí, ve de mane-
ra subterrània i aflora”.

Aiguaneix (Témenos Edici-
ons) s’estructura en tres parts 
poètiques diferenciades en 
tres estats d’existència. La 
primera, amb 12 poemes nu-
merats dedicats al món geo-
lògic i mineral, “el que existeix 

i prou, sense cap consciència 
de vida i que no evoluciona”. 
El granit, el meteorit, els cò-
dols, els volcans, el petroli i 
fins i tot, els turons testimo-
ni de la Plana de Vic. Versos 
curts, centrats en ells matei-
xos (la disposició gràfica del 
poema també és centrada). 

D’aquest món passa, en la 
segona part, a animals i ve-
getals. “Terbolesa d’existir”, 
perquè són existències amb 
un inici i un acabament, però 
sense consciència de la mort, 
aquell saber-se finit que ens 
defineix als humans. La sa-
lamandra o l’olivera, la papa-
llona o el plegamans… No és 
només descripció de natura, 
perquè darrere hi ha reflexi-
ons sobre la mateixa poesia. 
“Com un niu d’ull de bou / 
així el poema”: rodonesa per-
fecta, un sol punt d’entrada 
(“l’acció poètica”), un interi-
or de ploma acollidora i una 
estructura que com més en-
treteixida més sòlida és. Un 
resultat aparentment senzill 
però complex de fer: “Em 
costa molt escriure un poema 
per bo, per això escric: per 
avançar personalment”.

I la darrera part, la més per-
sonal, la dels humans amb 
consciència del jo i la del 
mateix poeta, que hi aboca 
alguns dels seus sentiments 
més personals. Dialoga amb 
el seu jo poètic i li exigeix, 
s’autoexigeix, seleccionar 
bé les paraules: “tria-les ben 
proveïdes / que de flonges i 
buides ja s’hi tornen”. Aques-
ta és una part del llibre que 
no s’hauria pogut escriure 
sinó des de la maduresa, de 
la capacitat de fer un balanç 
de la pròpia existència i con-
cloure, com fa Anton Carrera, 
que “la vida val allò que se’n 
frueix” o “la vida val allò que 
hem arriscat”. Escriure, per 
ell, és córrer aquest risc i dei-
xar una obra que satisfaci la 
seva autoexigència, però so-
bretot el lector, “per a qui tinc 
un gran respecte”. I com que 
crear és per a l’escriptor vila-
tortí una activitat en diferents 
llenguatges, Aiguaneix acaba 
amb una mostra de la seva 
obra pictòrica.

Jordi Vilarrodà / EL 9 NOU

Albert Llimós / EL 9 NOU

TU MATEIX

Ho saps de sobres: el mirall menteix
(la piga de la dreta és a l'esquerra).

Això no obstant t'agrada contemplar-t'hi. 
Et complaus amb l'engany, amb l'artifici,

et fa sentir magnífic, t'afalaga...
Sovint, la poesia és un mirall.
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L'endemà de la teràpia
Ramon Mas
La realitat pot resultar cali-
doscòpica quan s’observa 
des de diferents mirades i 
s’interpreta des de punts de 
vista distants. També la fic-
ció. Aquest joc constant en-
tre realitat i ficció esdevé un 
dels motors de L’endemà de 
la teràpia (Edicions de 1984), 
la darrera novel·la de Ramon 
Mas (Sant Julià de Vilatorta, 
1982), coimpulsor del segell 
Males Herbes i qui es conti-
nua fent un nom propi entre 
les noves veus de la narrativa 
catalana.

El títol arriba tot just un any 
i mig després de la celebrada 
Estigmes. Si en aquell relat 
abordava el fenomen de l’ado-
lescència, ara irromp de ple, 
des de la ironia i la sàtira –“on 

m’hi sento molt còmode”–, en 
el món de les teràpies alter-
natives i el perill que compor-
ta recórrer “a forces que no 
controlem”. El protagonista, 
Ernest Borginyac, reconegut 
gamer i veí de Puigsech –altre 
cop Puigsech–, entra en bucle 
durant la creació del seu últim 
videojoc i recorre a un sin-
gular “ritual de desbloqueig” 
d’un metge alternatiu de Bar-
celona. L’experiència donarà 
pas a uns fets “estranys i ter-
ribles” que ningú acaba d’en-
tendre. L’autor mirarà de po-
sar llum al misteri a partir de 
múltiples recursos (literaris). 
Així, la novel·la es desgrana 
en tres parts diferenciades. 
La primera recull el testimoni, 
a posteriori, de gent propera 

a Borginyac. El cos central del 
llibre esdevé com una novel·la 
dins la novel·la –signada per 
Roderic Mestres, alter ego de 
Mas i pseudònim amb què ja 
havia firmat Mentre el món ex-
plota (2015)–. Conté l’experi-
ència relatada en primera per-
sona pel protagonista, amb 
el permís de l’autor, que no 
s’estalvia d’intervenir-hi quan 
entén que la veu del narrador 
resulta “poc fiable”. La terce-
ra part recull el tractament pe-
riodístic que s’ha fet del cas, 
des de diferents sensibilitats 
editorials. A partir d’aquest 
“collage” de veus, a voltes 
contradictòries i hilarants, 
serà el mateix lector qui vagi 
destriant “a què dona més va-
lor”. Com en un joc. “Sempre 
he pensat que l’autoajuda és 
per a gent incapaç d’assumir 
la part desagradable d’estar 
viu”, reflexiona un cambrer, 
el més lúcid dels testimonis 
de la primera part i amb qui 
el mateix Mas s’identifica: 
“Sembla que haguem de ser 
feliços costi el que costi, com 
si fos una obsessió, i qualse-
vol símptoma d’infelicitat el 
convertim en una patologia”. 
Mas no renega de les teràpies 
alternatives en general, però 
admet que algunes han es-
devingut “clarament fraudu-
lentes” i s’han “normalitzat” 
només amb l’objectiu, adobat 
pel mateix sistema capitalista, 
“que tothom hagi de ser feliç 
en tot moment”.

La novel·la, de només 168 
pàgines, és volgudament cur-
ta. “En soc un ferm defensor. 
En un món hiperestimulat com 
el que vivim crec que és el for-
mat més òptim per enganxar 
el lector; novel•les curtes i in-
tenses. Ideal pels temps que 
corren”. En aquest cas, qui 
s’hi enganxi té una cosa ga-
rantida: riurà de valent. Que 
ara mateix no és poc.

Miquel Erra / EL 9 NOU
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a Vilatorta més
viva que mai,
malgrat la covid
Unai Avilés publica Maricona

A més dels llibres d’Anton Carrera, Francesc Orenes i Ramon 
Mas, dos projectes més passen a engruixir l’activitat literària 
vinculada al nostre poble. Es tracta del llibre “Maricona” del jove 
Unai Avilés i “Portes Endins. 59 vinyetes poètiques del 2020” de 
Noemí Morral, que impulsa una campanya de micromecenatge 
per poder-lo editar.

Unai Avilés, un jove de 23 anys 
i resident a Sant Julià des de 
fa un temps, ha publicat el 
seu primer llibre "Maricona", 
una autobiografia que narra el 
viatge intern i emocional per 
empoderar-se com a persona 
i aprendre a conviure i afrontar 
l'homofòbia i el bullying.

L'Unai comparteix amb el 
lector la seva història de supe-
ració personal i el treball fet per 
recuperar l'autoestima i superar 
l'angoixa que li va provocar ser 
víctima de l'assetjament. Un 

Noemí Morral posa en marxa un micromecenatge
per a l’edició del seu nou llibre Portes endins

Fa cinc any Noemí Morral va 
escriure i dibuixar el seu primer 
llibre “Finestra poètica a Essa-
ouira” on abocava les seves vi-
vències, la cultura, els paisatges 
i els carrers de la ciutat marro-
quina que la va acollir uns me-
sos, per assumir el procés per-
sonal de recerca d’un nou camí 
després de la mort del seu ma-
rit. Amb el segon llibre “Tornar” 
ens obre els seu món més íntim 
a través dels versos i paisatges 
que la van acompanyar en el 
retorn a Catalunya, on, a poc a 
poc, la vida es reinventa. “Camí 

de Cavalls” és l’experiència de 
quatre dones que recorren amb 
motxilla l’antic camí que encer-
cla l’illa de Menorca. En aquest 
tercer llibre Noemí ens narra el 
viatge pels bells paisatges de 
l’illa, amb versos i dibuixos que 
en desgranen la seva essència, 
que a la vegada ens convida a 
reprendre el camí a la consci-
ència del moment present i la 
connexió amb la natura. 

El nou projecte de Noemí 
Morral és el llibre “Portes En-
dins. 59 vinyetes poètiques del 
2020”, un recull de 59 vinyetes 

poètiques que narren, d’una for-
ma fresca i original alguns dels 
fets més importants d’aquest 
2020 que ja s’acaba. Per po-
der-lo publicar s'ha posat en 
marxa un micromecenatge a 
través de la plataforma Verkami. 
La campanya que acaba el 3 
de gener pretén aconseguir els 
2.600 euros del cost de l’edició. 
Els mecenes tenen la possibili-
tat d’escollir entre 6 opcions de 
recompensa.

Per la seva vinculació amb 
Sant Julià de Vilatorta, Noemí 
Morral havia de ser la pregone-
ra de la Festa Major d’enguany, 
però que per culpa de la covid 
no es va poder fer. De cada lli-
bre, la poeta i il•lustradora ha 
creat un espectacle: “Mil fu-
turs”, basat en el llibre “Finestra 
oberta a Essaouira”, “Tornar” i 
“Camí de Cavalls”. Els dos pri-
mers van ser representats a la 
plaça Major per la Festa Major 
del 2017 i 2018 i l’últim s’havia 
de representar aquest 2020.

treball molt íntim i personal però 
que no ha fet sol ja que l'han 
acompanyat les persones que 
l'estimen i que li han donat el 

seu suport des de l'inici. Les il-
lustracions del llibre són d'Ala-
na García i "Maricona" ha estat 
Top1 en vendes a Amazon.
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El Punt Jove continua actiu
Per fer front a la pandèmia el Punt Jove Tortí ha elaborat un pro-
tocol d'obertura seguint les indicacions de la Direcció General 
de Joventut que compleix amb totes les mesures de seguretat. 
L’equipament està obert els dilluns a la tarda a ca l’Anglada amb 
les dues sales d’estudi i l’espai recreatiu com a espai segur de 
trobada. El Punt segueix donant servei d'informació generalista, 
assessorament o suport per a les persones joves, entitats juve-
nils o famílies que ho necessitin. Tot i l’atenció directe, estem 
preparats per adaptar-nos a les diferents mesures i situacions 
que puguin aparèixer arran de la pandèmia, per això tots els ser-
veis s’ofereixen també de forma telemàtica. Trobareu més infor-
mació a través del nostre iG: @puntjovetorti

Programa d'informació i dinamització
als centres d'educació secundària
La tècnica municipal de joventut de Sant Julià i la tècnica com-
partida participen en el Programa d’Informació i dinamització als 
Centres d'Educació Secundària (PIDCES) de l'INS Les Margues 
de Calldetenes. Aquest programa que es du a terme des de fa 
anys té per objectiu dotar els instituts d'un punt d'informació i 
assessorament in situ que permet estar a prop dels joves que 
ho puguin necessitar. Aquest any, tot i les dificultats, s’ofereix 
aquest servei adaptat a les mesures dictades pel Departament 
d'Educació.

En marxa un nou 
projecte: el Servei 
d'intervenció 
socioeducativa (SIS)
El 19 d’octubre passat es va 
posar en marxa un nou pro-
jecte pels infants i joves del 
municipi. Es tracta del Servei 
d’Intervenció Socioeducati-
va (SIS), un espai pensat per 
atendre els infants d’entre 6 i 
12 anys i a les seves famílies. 
és un model de treball nou 
que fins ara es feia als Centres 
Oberts. Com a novetat, en els 
espais SIS, es fa un treball més 
global i es compta amb les fa-
mílies dels infants i joves que 
s’hi atenen. 

Aquest projecte impulsat 
per l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta depèn del Consor-
ci Osona Serveis Socials, qui 
juntament amb la Fundació 
Suport Solidari fa funcions de 
reforç escolar, acompanya el 
suport eductiu de les famílies 
i realitza altres activitats durant 
tot el curs. 

Al capdavant del SIS hi ha 
dos educadors socials i l’edu-
cador social de Serveis Socials 
Bàsics. El servei es desenvo-
lupa a l’Escorxador tots els di-
lluns i els dijous a la tarda.

Futbol amb valors
El mes d’octubre va començar una nova edició de “Futbol amb 
valors”, una activitat gestionada per l’entitat EVAL, amb la par-
ticipació de 14 nois i noies. Es fa a pista poliesportiva tots els 
divendres a la tarda, amb una durada d’hora i mitja. La metodo-
logia que s’utilitza està basada en tres temps: el primer corres-
pon a l’espai on els joves pacten, de manera assembleària, la 
normativa del joc; el segon correspon al desenvolupament del 
partit; i finalment, els participants fan una reunió amb l’objectiu 
d’analitzar el partit, valorant el respecte envers les normes pac-
tades, el joc net i el treball en equip. El futbol és divertit, però 
encara ho és més si és amb valors!
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l'Esplai Serrallonga ha iniciat un nou curs adaptat a les 
mesures de seguretat que ens exigeix la pandèmia. Amb 
un equip de set monitors i una vintena d'infants, aquest 
any l'Esplai aposta per les activitats i les sortides a l'aire 
lliure (com la que vam fer al poblat ibèric de Puigcastellet, 
l'octubre passat), en un curs que ha de servir per consoli-
dar el projecte d'un grup de joves monitors voluntaris que 
compten amb el suport de l'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta.

La cinquena edició del Camp Tortí 
El juliol passat es va fer el cinquè Camp Tortí, una edició di-
ferent a causa de la covid, tot i així hi van participar un total 
de 64 joves i 9 monitors. A més de les activitats de lleure 
habituals (acampada, caiac, bubble futbol...) es van fer tre-
balls d’embelliment i millora en diversos punts del municipi 
(acabar el mural de l’escola Bellpuig i pintar-ne un de nou a 
les grades de la pista poliesportiva –amb disseny de David 
Soler/ Desulé dibuixant i col•laborador de la revista Vilator-
ta-, es van plantar photinies darrera la paret dels vestidors 
del camp de futbol i es va arranjar amb barbelló el parterre 
del call de la plaça Major. En tot moment el Camp Tortí va 
seguir els protocols de seguretat socio-sanitaris. 

Un Casal d'Estiu segur i feliç
Després de mesos de confinament, amb els nostres infants 
tancats a casa, finalment es va creure convenient dedicar 
tots els esforços per organitzar el Casal d’Estiu municipal 
durant els mesos de juliol i agost. Tot un repte per les exi-
gències en el compliment de la normativa anticovid i les 
mesures de seguretat que s’havien d’implementar.

Gràcies a la professionalitat dels monitors i a la implica-
ció de les famílies, no només es va poder fer, sinó que a 
més va ser un gran èxit. Els quatre grups "bombolles" de 
vuit integrants cadascun, en les setmanes de més afluèn-
cia, ens van donar la raó. Els infants van tornar a gaudir, 
enguany amb més motiu, de les activitats a l'aire lliure, de 
la piscina, i de les moltes propostes de lleure programades 
durant aquests dos mesos. Els professionals sanitaris del 
CAP del municipi van atendre i aconsellar en tot moment 
l’organització, amb l’objectiu de fer un casal segur i feliç.

La bossa dissenyada pel Consell d'Infants
Una de les iniciatives del Consell d’Infants del curs passat 
va ser proposar i dissenyar la imatge per a una bossa de 
roba multifuncional. Finalment aquest estiu el projecte s’ha 
fet materialitzat amb la fabricació de dues-centes unitats, 
que han estat distribuïdes als comerços de Sant Julià per 
tal que les repartissin entre els seus clients. La bossa té 
una mida de 40x36 cm, és de tela de color cru, amb dues 
nanses que la fan molt apropiada per anar a comprar.
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Xavier Pedrosa

En Xavier Pedrosa Marín viu 
a Sant Julià des de fa ja una 
vintena d’anys. Recorda que 
ja de ben petit li agradava 
muntar el pessebre a casa 
seva per Nadal, tot i que era 
l’únic dels cinc germans que 
ho feia. Va ser de gran, arran 
de la seva altra gran afició, els 
cotxes clàssics, que va des-
cobrir el món del pessebrisme 
i el diorama, “un dia arreglant 
i remenant el cotxe clàssic 
d’un meu amic de Calldete-
nes em va ensenyar el diora-
ma que estava fent per l’ex-
posició de Nadal i, en veure el 
meu interès, em va animar a 
provar-ho”. Va ser així com va 
entrar a formar part de l’As-
sociació de Pessebristes de 
Calldetenes i començà, ara fa 
deu anys, el seu entusiasme i 
dedicació al diorama pesse-
brista.

Són un grup de companys 

que cada any fan una expo-
sició on presenten les seves 
maquetes o diorames que han 
treballat a casa seva. “Cadas-
cú fa el pessebre amb la seva 
idea i després els mostrem 
tots junts, però sense entrar 
en concurs”. Per fer el diora-
ma es basa en llibres especi-
alitzats on s’expliquen les tèc-
niques de construcció, mides 
-normalment 60x60x60cm.-, 
l’alçada per veure’ls, pers-
pectives i materials que fan 
del diorama una petita obra 
d’art en miniatura. “També et 
fixes molt com ho fan els al-
tres companys, ningú té se-
crets per ningú, i ens ho ex-
pliquem tot sense gelosia. La 
col·laboració és molt estreta 
i ens deixem el material i les 
eines que faci falta”.

Per fer un diorama sol fer 
servir porex, guix, sorra, ser-
radures tenyides amb tint de 

la roba i tota mena d’enginys i 
martingales per donar-li l’apa-
rença que té vida pròpia. Els 
elements es solen pintar de 
negre per poder-hi aplicar el 
colors al damunt “n’hi ha que 
els agraden els colors vius i 
d’altres els colors més reals. 
També juguem molt amb la 
il•luminació, per crear ambi-
ents mes freds o càlids”.

 El primer de tot és tenir la 
idea del que es vol represen-
tar, “normalment se sol partir 
d’una foto antiga o actual on 
es veu l’indret que t’inspira, 
però també pot ser inventat”. 
En Xavier acostuma a fer el 
diorama pel setembre, tot i 
que n’hi ha que hi dediquen 
tot l’any, però aquest any a 
causa de la covid-19, “vaig 
aprofitar el confinament tan-
cat a casa per dedicar-m’hi”. 
Malauradament amb les nor-
mes de restricció pel virus, 

Pessebrista
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l’exposició d’aquest Nadal no 
es podrà fer.

La seva confecció és com-
plicada, “un cop t’hi poses a 
fer el diorama no acabaries 
mai, sempre surten entre-
bancs i voldries treballar més 

els detallets però has de saber 
dir prou!”. No ho ha comptat 
mai “però segurament més de 
200 o 300 hores de dedicació, 
ben segur que hi són”.

 També ha fet cursets per 
crear figures amb fang, però 

considera que és molt difícil 
fer-ho bé. “La meva filla peti-
ta també ha vingut en alguna 
ocasió i té bona mà, però amb 
els estudis i deures de l’esco-
la, diu que no té prou temps”. 
Es lamenta també que és una 
afició majoritàriament de gent 
gran on el jovent no s’hi apun-
ta, “al nostre grup només hi 
ha dos nens”.

 En trien alguns per por-
tar-los a l’exposició conjunta 
que es farà a Vic amb pesse-
bristes d’altres associacions i 
poblacions veïnes. Aprofitaran 
també per visitar els diferents 
pessebres que s’exposen ar-
reu de Catalunya, com el de 
Castellar del Vallès, que consi-
dera que “és impressionant!”, 
“sempre hi trobes idees i solu-
cions interessants per adaptar 
als teus”.

 Per aquest any ha fet un 
diorama inventat on es repro-
dueix “l’interior calentó d’un 
menjador amb la llar de foc 
encesa i una tempesta de neu 
que es veu per la finestra del 
fons”. De tots els diorames 
que ha fet en destaca la repro-
ducció de la Riba de Sau (de 
1,20x90 cm.), el de Rupit on 
hi feia ploure a bots i barrals i 
amb llamps i trons a l’horitzó, 
el castell-monestir de Sant 
Llorenç, o les Set Fonts de 
Sant Julià, “que és l’únic que 
he guardat, perquè es el que 
poso cada any dins de casa”. 
Cada any en Xavier també 
munta un pessebre tradicio-
nal al seu jardí, de mida gran 
(5x1 metres), amb molsa, suro 
i mes de 300 figures.

 Reconeix que el que li sap 
més greu és la falta d’espai 
per poder-los guardar tots i 
haver de desmuntar-los un 
cop acabada l’exposició. “Per 
la feinada que ha suposat fer-
los, l’estimació, el mirament i 
l’esforç que hi he dedicat”… 
“He arribat a plorar”.

Xevi Pona - Lluís Vilalta



76

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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Agrupació Sardanista

L’any 2020, havia de ser l’any 
de la celebració del 50è ani-
versari de la nostra entitat i, 
malauradament, tot es va es-
troncar en declarar-se la pan-
dèmia de la covid. De tota la 
programació extraordinària 
que teníem preparada només 
vam poder fer les quatre pri-
meres audicions de sardanes, 
al pavelló municipal: la del 
12 de gener amb motiu de la 
commemoració de Sant Julià, 
patró de la parròquia, amb la 
cobla Jovenívola de Sabadell; 
la del 23 de febrer amb la Jo-
venívola d’Agramunt; la de l’1 
de març amb la Ciutat de Gi-
rona; i la del 8 de març amb 
La Principal de la Bisbal, que 
per primera vegada actuava al 
nostre poble.

A partir d’aquí ja no es va 
poder continuar amb el pro-
grama establert, però no ens 
resignem a no poder celebrar 
els 50 anys de l'entitat. Aquest 
proper any 2021 ho tornarem a 
intentar i començarem el ma-
teix cap de setmana en què es 
complirà els 51 anys de l’Agru-
pació Sardanista de Sant Julià 
de Vilatorta, els dies 3 i 4 de 
juliol amb l'organització del XIV 
Aplec Comarcal d’Osona i tots 
els actes complementaris que 
l’acompanyaran. Els prepara-
tius estan molt avançats i si les 
circumstàncies ho permeten 
tindrem les mateixes cobles 
i el mateix programa que es-
tava previst pel 2020. Serà la 
replica exacte del que teníem 
pensat de fer, però un any més 
tard, tot això amb permís de la 
covid, és clar!

A més de l’Aplec tindrem les 
audicions de les festes majors 
de Sant Julià i la de Vilalleons, 
una trobada de exdansaires de 
les colles sardanistes locals, 
el Concert Patriòtic de la Dia-
da Nacional de Catalunya amb 

l’Orfeó Vigatà, la tradicional 
ballada i castanyada al pavelló 
i el Concert de Nadal.

En funció de l'evolució de la 
pandèmia, també ens planteja-
rem de tornar a fer un curset de 
sardanes per a totes les edats, 
i possiblement alguna altra au-
dició en diumenge al pavelló. 
Però de tot això encara s’han 
de confirmar les dates.

Per altra banda aquest any 
la junta ha cregut oportú no 
posar al cobrament les quotes 
dels socis. Finalment dir-vos 

que ens sap molt greu no po-
der fer enguany el tradicional 
Concert de Nadal, que tant ens 
agrada i que omple el Saló Ca-
talunya de gent sardanista de 
tota la comarca. 

Desitgem que ben aviat ens 
puguem retrobar i esperem 
que gaudiu de bona salut, cui-
deu-vos molt. Bon Nadal a tot-
hom!

Jaume Miravet,
Agrupació Sardanista

de Sant Julià de Vilatorta

Final d'una temporada que no ha pogut ser

PROGRAMA DEL
XIVè APLEC COMARCAL D’OSONA

3 I 4 DE JULIOL DE 2021

Dissabte, dia 3

Concert
Inauguració de l’estela commemorativa del 50è aniversari

Audició de Sardanes

Diumenge, dia 4

Mostra de cultura catalana
Audició de sardanes amb esmorzar popular

Dinar popular
Aplec pròpiament dit

Durant l’Aplec estrena de diverses sardanes
Lliurament de distincions
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Fa un any que explicàvem en 
aquesta revista la il•lusió que 
teníem per celebrar els deu 
anys de la nostra associació. 
Teníem celebracions a fer i pro-
jectes per realitzar amb molta 
motivació. Poc ens pensàvem 
que al cap de pocs mesos, du-
rant el mes de març, ens confi-
naríem i que viuríem el malson 
de la pandèmia de la covid-19. 

Els nostres projectes se-
gueixen aturats. Ja sabem que 
aquests curs els estudiants de 
la UVic – UCC no aniran de 
pràctiques a Jali i no podran 
gaudir dels aprenentatges que 
suposa conèixer una nova cul-
tura. També segueixen aturats 
projectes que volíem començar 
a Jali i que requereixen d’una 
visita per parlar-ne i discu-
tir-los. Malgrat les bones con-
nexions telefòniques i per inter-
net els bons projectes surten 
quan es trepitja el terreny, quan 
es parla amb les persones im-
plicades, quan s’escolta els in-
teressos dels Jalinkes, quan es 
dona confiança amb un gest... 
En els 10 anys de l’associació 
sempre hem actuat enfrontant 
els projectes de cara a cara i 
essent clars sobre el què volí-
em i el que esperàvem.

D’aquesta manera volem 
continuar. Vivim amb l’espe-
rança de tornar aviat a Jali i de 
tornar arrencar la nostra activi-
tat. Vivim amb l’esperança d’un 
2021 millor arrencant projectes 
i gaudint de la nostra associa-
ció. Abaraka Bake!

Tota la informació de l’asso-
ciació es pot trobar al blog: 

http://abarakabake.blogs-
pot.com.es/

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta–Jali
abarakabake@gmail.com 

Abaraka Bake
L'esperança d'un 
2021 millor

L’Associació de Comerciants de Sant Julià de Vilatorta i Vila-
lleons volem agrair, un cop més, l’esforç, el civisme i la pacièn-
cia que ha tingut la gent de tot el poble en aquests moments 
difícils. Ara, més que mai, volem dir que estem aquí, al vostre 
costat. Volem tenir un record especial per a totes aquelles per-
sones que han passat o estan passant un mal moment.

També volem donar molts ànims als nostres companys que 
estan tancats: comerços, bars i restaurador, endavant, amics.

Des de l’ACVV lliurarem 500 euros a les entitats del poble 
que per la situació actual han hagut d’aturar la seva activitat i 
han d’afrontar igualment despeses estructurals. Aquesta do-
nació es repartirà comptant amb la mediació de l’Ajuntament.

Us informem que molts dels nostres establiments han in-
corporat el servei de comandes a domicili, amb l’objectiu de 
reduir la mobilitat i facilitar la compra al comerç de proximitat. 
Podeu fer la vostra comanda i us ho porten a casa. Els comer-
ços que ofereixen aquest servei són:

Carnisseria Gallart / Carnisseria El Rebost / Farmàcia i Òpti-
ca Comas / Peixateria Ausagel i Supermercat Can Fil.

Associació de Comerciants de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

Carrers vius, carrers amb llum,
és el comerç de proximitat.

És el comerç del poble just i proper.
Fem poble!

Bones Festes! 

Associació de Comerciants
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Ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

Sant Julià de Vilatorta

fem comerç, fem poble!
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Xevi Serra i Antoni Bosch
representants del Club Ciclista Calma
Quins són els inicis del Club 
Ciclista Calma?

Es remunten als anys 80 
en que hi va haver un esclat 
d’aficionats a la bicicleta de 
carretera (la BTT encara no 
s’havia inventat). Segons 
explica l'Emili Planas, pels vols 
del 1981 es va fer un grup de 
ciclistes, que es reunien al bar 
Núria per discutir de diferents 
temes, sortides, confecció de 
maillots, etc. Al bar Joan es 
posava en una pissarra la sor-
tida que es feia durant el cap 
de setmana i els que hi volien 
participar es trobaven a l'hora 
convinguda davant dels bars.

En l’acta fundacional del 
club hi consta el 19 d’octu-
bre del 1984 com a data de 
creació del club per un grup 
de persones format per Josep 
M. Viladoms, Ramon Codi-
nachs, Joan Erra Gallach, 
Emili Planas, Manel Cornellas, 
Lluís Fiter, Joan Erra Vilamala, 
Salvador Gilabert, Joan Josep 
Tapia, Adriana Balasch, Josep 
Masó, Dolors Blanch, Josep 
Farrés i Joan Colomer.

Com sorgeix el nom?
Segons expliquen, en 

aquells anys hi havia l’equip 
ciclista professional Kelme. 
D’aquí va sortir la idea de 
canviar la E per A (Kalma) 
i que es va transformar a 
Calma. Evidentment no tenia 
res a veure amb agafar-s’ho 
amb calma. Van ser uns inicis 
bastant intensos. Aquesta és 
la pregunta que ens fan quan 
trobem altres ciclistes de fora 
de la comarca.

Quina és la principal activitat 
del club?

És un club ciclista i evi-
dentment les activitats estan 
relacionades amb la bicicleta. 
Anys enrere l’activitat principal 
de l’any era l’organització de 
la Marxa BTT Les Guilleries 
així com curses de la Copa 
Catalana de Ciclocròs. Aques-
ta etapa es va acabar i els 
darrers 5 anys vam encetar 
l’organització de curses de 
promoció des de pre-benja-
mins fins a júniors, dintre de 
la Copa Catalunya Infantils i 

Copa Catalana o Campionat 
de Catalunya Júniors.

Durant tot l’any es fan 
sortides els caps de setma-
na. Cal dir que en temporada 
de Marxes Cicloturistes hi ha 
més motivació per millorar la 
forma i entrenar fort. Després 
d’aquestes passem a la tem-
porada de sortides pel Pirineu 
-La Creueta, Vallter, Pradel, 
Puigmal, Pailhieres- amb 
desplaçament previ en cotxe i 
si cal amb sopar-dormir el dia 
abans, com un atractiu més 
de la sortida. A destacar la 
sortida llarga de primavera, la 
ja famosa “Volta Ballantine’s” 
amb 240 km, per Osona-Gar-
rotxa-Ripollès-Lluçanès per 
fer una jornada de sol a sol. La 
temporada finalitza amb una 
tardor on la BTT és protago-
nista -corriols a dojo per Gui-
lleries, Montseny, Cabreres-. 
Paral·lelament un bon grup de 
ciclistes també competeixen 
en la Copa Catalana de Ciclo-
cròs, d’octubre a desembre, 
amb resultats destacables.

Volem mencionar i agrair el 

fem comerç, fem poble!
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punt de sortida, el carismàtic 
bar Núria que ens acull de bon 
matí i a l’arribada, on les mag-
nífiques “clares” amenitzen les 
“batalletes” de la sortida. 

Qui sou la junta actual?
El president es en Xevi 

Serra, el secretari en Pere Uya, 
el tresorer l’Antoni Bosch, i 
vocals l’Albert Morató, Marc 
Morales, Toni Pérez, Os-
car Uya, Pere Codina, Marc 
Muñoz, Jordi Gilabert, Fran-
cesc Jiménez, Jordi Tió, Xevi 
Vilar, Xevi Boix

Cal estar federat per ser soci 
del Calma?

Aquest any som 45. Pot va-
riar una mica cada any, depèn 
de les sol•licituds de llicències 
de la federació que es facin. 

No cal federar-se per ser 
soci, només cal pagar la quo-
ta. Estar federat significa tenir 
una llicència de la Federació 
Catalana de Ciclisme, que és 
imprescindible si es participa 
en competicions oficials i en 
marxes no competitives. Els 
socis del club la majoria la 
tenen.

La llicència federativa porta 
associada una assegurança 
d’accidents i de responsa-

bilitat civil que creiem que 
és d’interès per tots els que 
practiquen el ciclisme. La ges-
tió que es deriva d’un sinistre 
sigui culpa del ciclista o no, es 
gestiona des de la companyia 
com qualsevol assegurança.

Teniu seccions de bici de 
carretera i de muntanya?

Més que seccions, podem 
parlar de grups que fan un 
tipus de sortida més o menys 
exigent. De manera desenfa-
dada diem que hi ha el grup A 
que són els valents, fins i tot 
el A+ que són els "intocables”, 
i la resta estem el Grup B. 
Cadascú es posa en el grup 
on pot sentir-se més còmode. 
Uns primen més l’entrenament 
i els altres potser l’esmorzar.

Hi ha qui fa només carre-
tera, altres només muntanya 
i bastants que fan córra les 
dues modalitats. Amb el bon 
temps potser es fa més bici de 
carretera i la tardor i hivern la 
de muntanya. 

I equips que hagin participat 
en curses o competicions 
oficials?

Si parlem dels últims anys, 
el 2013 es va fer un equip 
que va participar en la Copa 

Catalana de Ciclisme però que 
no va tenir continuïtat. Des de 
fa unes quantes temporades 
tenim un equip que participa 
en Copa Catalana de Ciclo-
cròs que es fa durant l’hivern. 
Tenim diversos corredors que 
han fet molt bon paper, entre 
ells en Jordi Godayol que va 
quedar 2n i en Jordi Tió 3r en 
la classificació final de la Copa 
Catalana de Ciclocròs.

Ha destacat algun ciclista en 
el camp competitiu?

Si comptem des dels inicis, 
cal destacar en Jordi Gilabert 
que de la mà d’en Viladoms 
va començar participant en 
competicions de les categories 
inferiors i va acabar a l’equip 
professional Santa Clara amb 
el qual va participar a la Vuelta 
a España, la Volta Catalunya, la 
del País Basc i altres de nacio-
nals així com alguna de França.

En aquest moment tenim en 
Jordi Godayol, Jordi Tió i Enric 
Bau que destaquen en ciclo-
cròs i en Jordi Tió també en 
curses de llarga distància.

El ciclisme és un esport ma-
joritàriament masculí?
La veritat és que el nombre de 
ciclistes masculins és superior 
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Socis del Club Ciclista 
Calma al parc de les Set 
Fonts, abril de 1985. 
Foto: Joan Rodríguez 
Riera.

A la dreta: sortida social 
del club. Vilanova de Sau.



83

al femení però cada vegada 
hi ha més noies que el practi-
quen i el seu nivell competitiu 
és molt alt. Un exemple el 
tenim a prop amb l’Ariadna 
Gilabert que està a l’equip Vis-
caia-Durango, que ha partici-
pat al Giro d’Itàlia i la Vuelta a 
España. També en la categoria 
de promoció la Lluna Jiménez 
està apuntant bones sensaci-
ons per l’esport de la bicicleta. 
Tenim poques sòcies i estarem 
encantats que n’hi hagi més, 
per part del club tindran tot el 
nostre suport. 

Perquè atrau tant la bici ac-
tualment?

Probablement és la suma de 
diversos factors. Pràcticament 
tothom sap anar en bicicleta i 
ha tingut una bicicleta, ara és 
un bon moment per tornar-la 
a agafar. Un factor ambiental, 
està ben vist utilitzar la bici, 
principalment a les ciutats, i 
estem més conscienciats sobre 
tot el que afecta el medi ambi-
ent. També hi ha més predispo-
sició a fer esport i la bicicleta et 
dona una llibertat que no pots 
trobar en un lloc tancat. 

El ciclisme el pot practicar 
qualsevol amb una mínima 
condició física i a totes les 
edats sense preocupar-se pel 
ritme, només calen ganes. 
També és una eina de socialit-
zació fent sortides i activitats 

amb grups d’amics. Ara hi ha 
bicis per tot, passeig, carrete-
ra, muntanya, bicitrial, ciclo-
cròs, elèctriques i ara gràvel 
que permet anar una mica 
per tot arreu. En el cas de 
Sant Julià estem en un entorn 
privilegiat, tenim les Guilleries 
que permeten moltes sortides 
en BTT i també una xarxa de 
carreteres locals que hi ha 
de tot, planer i pujades. Cal 
destacar que la bici elèctrica 
ha animat a gent que no es 
veia en condicions per segons 
quines sortides i també als 
que l’edat aconsella no fer 
molts esforços però no volen 
deixar de pedalar. En definiti-
va, estem en un moment molt 
bo pel ciclisme.

Quines diferències hi ha en-
tre les bicis actuals amb les 
de l’inici de l’entitat

Si mirem només entre el 
1984 i ara, el canvi més im-
portant són els materials. Hem 
passat de quadre de ferro al 
d’alumini, al carboni i altres 
materials, els canvis i les rodes 
s’han fet més lleugers i més 
precisos, des de fa uns anys 
els frens de disc, cosa im-
pensable en aquells anys que 
només en portaven alguns 
cotxes. També hi ha entrat 
l’electrònica en el canvis i tota 
mena d’aparells per mesurar 
i controlar. La bici de mun-

tanya ha tingut una evolució 
molt més ràpida, les primeres 
BTT i les d’ara només tenen 
en comú que les rodes són 
rodones.

La incorporació de la bateria 
i el motor potser són elements 
que han portat un canvi més 
gran. Quin serà el proper? Ja 
ho veurem els propers anys.

Com afronteu la situació del 
coronavirus?

Amb paciència quan el 
confinament no ens permetia 
fer res, la bici estàtica ha estat 
un substitut i una manera per 
conservar la forma. A mesura 
que el confinament s’ha fle-
xibilitat i acabat hem tornat a 
agafar la bici i intentat repren-
dre les activitats que teníem 
programades. Malauradament, 
les condicions de la pandèmia 
no ens ha deixat fer les curses 
de promoció, cadets i júniors 
que teníem programades el 
juny i que es van re-programar 
per l’octubre. Tampoc la marxa 
que fem per la Festa Major ni la 
sortida social amb l’esmorzar 
col•lectiu a Vilanova de Sau.

Esperem que el 2021 sigui 
diferent i que la pandèmia 
l’hàgim deixat enrere i que 
totes les entitats puguem fer 
les nostres activitats amb 
normalitat.

Xevi Pona - Lluís Vilalta
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Aquest any, les activitats del 
club han estat totalment condi-
cionades per la covid-19, com 
a totes les entitats del poble i 
de Catalunya. 

A mitjans de març tot es va 
trastocar amb l’arribada del 
maleït virus, el confinament 
total dintre del municipi, des-
prés els municipis veïns, sense 
grups, només els esportistes 
federats, ....

En condicions normals, 
sense cap pandèmia ni cir-
cumstància especial, ja fa uns 
quants anys que el club orga-
nitza una cursa corresponent 
a la Copa Catalunya Infantil, 
també la cursa de Copa Ca-
talana Cadets en un circuït del 
polígon de la Quintana. Aquest 
any ho hem intentat dues ve-
gades el 6 de juny i el 18 d’oc-
tubre i en totes dues dates les 
restriccions ordenades per Go-
vern han impedit la seva realit-
zació. El mateix ha passat amb 
la cursa en línia de la Copa Ca-
talana Júnior del dia 6 de juny i 
la del Campionat de Catalunya 
que es va re-programar pel dia 
25 d’octubre.

No cal ni parlar de la partici-
pació en els actes de la Festa 
Major, ni de la sortida anual del 
socis del club amb l’esmorzar 
corresponent a causa del tan-
cament de bars i de restaurants.

Una derivada del confina-
ment ha estat l’increment de 
les ganes de fer esport i es-
pecialment d’agafar la bicicle-
ta. Tan grans com joves hem 
posat a punt aquella bicicleta 
oblidada i hem fet més sorti-
des familiars i amb amics. La 
carretera de Vilalleons, Roma-
gats, Bojons, era un no parar, 
ens anàvem creuant i saludant. 
L’estiu ens ha permès respirar 
una mica i recuperar les sor-
tides habituals dels diferents 
grups de ciclistes del Calma i 

CC Calma
Actualitat del club

amics, alguns amb escapades 
als Alps i als Pirineus. Hem tor-
nat a veure les sortides i arriba-
des al bar Núria.

A finals d’octubre tornem a 
tenir la patacada a sobre, re-
ducció de la mobilitat des del 
divendres fins el diumenge i 
canvi d’hora per fer més curta 
la tarda. Què hi farem, tornar a 
muntar l’estàtica al garatge o a 
l’habitació dels mals endreços, 
endollar la tablet i anar peda-
lant. Esperem que quan llegiu 
aquestes paraules la situació 
hagi millorat i puguem pedalar 
amb tranquil·litat i sense res-
triccions.

Quan la “cosa” ho permet, 
ens trobem molts ciclistes a 
les carreteres, a les pistes i 
camis forestals, en part degut 
a la necessitat de fer esport a 
l’aire lliure i també per la pro-
liferació de bicicletes elèctri-
ques que han donat una al-
tra dimensió a aquest esport, 
fent-lo accessible a persones 
de totes les edats i condicions 
físiques. Això és bo des de di-
ferents punt de vista: a) Salut, 
fent esport, encara que sigui 
suau, millorem l’estat físic i 
emocional, ens sentim més bé; 
b) Ambiental, en la mesura que 
utilitzem la bicicleta per des-
plaçar-nos, eviten emissions 
de CO2 i especialment a les 
ciutats una mica grans, dismi-

nuïm el trànsit de cotxes, el so-
roll i la contaminació. 

També cal tenir present els 
inconvenients a resoldre. Fins 
fa poc i encara, els nostres po-
bles i les ciutats no estan dis-
senyats per poder transitar en 
bicicleta o patinets amb segu-
retat, es comparteix la mateixa 
via i en la majoria de casos, 
el cotxe sembla que té la pri-
oritat. Incorporar carrils bicis 
exclusius o compartits dismi-
nuint la velocitat dels cotxes, 
són passos en la bona direcció 
que s’haurien d’implementar 
en més carrers i també a nivell 
comarcal.

Tots hem comprovat que a 
les carreteres d’Osona i espe-
cialment la de Vic a Sant Julià, 
hi circulen bastants ciclistes. 
No tinguem pressa, no avan-
cem el ciclista si ve un cotxe 
de cara o no tenim visibilitat, 
encara que passem tots tres, 
el ciclista és el feble no porta 
cinturó ni carrosseria que el 
protegeixi, reduïm la velocitat 
i passem deixant 1,5 metres 
com a mínim. Des del CC Cal-
ma volem impulsar l’esport se-
gur i el respecte amb l’entorn i 
la convivència.

Per finalitzar, ens pregun-
tem. Cal tenir una asseguran-
ça? Sí, és important. Què ha de 
cobrir? Accidents i responsabi-
litat civil. I això com es contrac-
ta? Des del Club gestionem la 
llicència de la Federació Cata-
lana de Ciclisme que cobreix 
aquestes circumstàncies i que 
serveix també per les inscrip-
cions a marxes cicloturistes 
i competicions oficials. Ja es 
pot demanar al web del club, 
ara la portareu sempre al mòbil 
amb l’APP de la Federació.

Us animem doncs, a dispo-
sar d’assegurança i venir amb 
nosaltres a practicar aquest 
esport que ens apassiona

Apa, i si heu arribat fins aquí, 
a repassar frens, canvi i rodes i 
si es pot, a pedalar.

www.cccalma.cat
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Benvulguts amics,
Enguany la covid-19 ha trasbalsat molts as-

pectes de les nostres vides. Entre els quals, 
l’esport i l’oci. Després de 35 anys ininterrom-
puts del Torneig de Bàsquet (ara BBVA) de 
Sant Julià de Vilatorta, per primer cop hem ha-
gut d’ajornar-lo.

Els organitzadors i els voluntaris del torneig, 
i participants i públic, ens hem quedat sense 
aquesta trobada anual de finals d’estiu. Els 
que hi participem des de fa anys, i el tenim 
integrat a les nostres vides, ens hem quedat 
amb aquest gran buit. No hem pogut veure 
els partits del torneig, ni els americans, ni els 
ACB, sense la recollida d’aliments per a Càri-
tas/Banc dels Aliments. Ni hem fruït amb les 
espectaculars esmaixades ni el concurs de tri-
ples. No hem pogut fer un volt per Sant Julià 
amb el carrilet. Ni menjar ni beure alguna cosa 
en el Village. I el que més trobem a faltar és el 
gaudir de les relacions personals amb tothom.

Però ara, ja estem esperant, amb més ga-
nes i més il·lusió que mai, que arribi el proper 
setembre i tornar a retrobar-nos. Fins alesho-
res!

Joan Aragó, Cap de Premsa
Torneig BBVA de Bàsquet

Tot i que durant el confinament no vam poder 
tornar a posar-nos els patins per practicar l’es-
port que més ens agrada, sí que ens vam anar 
veient per videotrucada i vam poder continuar 
fent entrenaments des de casa. Finalment, du-
rant el mes de juny vam poder tornar a pati-
nar. Quina alegria! El mes de juliol també vam 
organitzar un casal d’estiu on es combinava el 
patinatge amb d’altres activitats lúdiques i es-
portives.

Després d’aquest final de temporada atípic, 
aquest setembre hem pogut començar altre 
cop i amb molta il·lusió una nou curs, seguint 
els protocols establerts per la Federació Cata-
lana de Patinatge i pel Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. La nostra prioritat 
serà garantir la seguretat en la pràctica del pati-
natge en el nostre club.

Enguany el club compta amb 35 patinadores 
que participaran tant en la modalitat individu-
al com la de Xou. Aquestes patinadores estan 
dividides en tres grups: Xou d’ESO, format per 
11 patinadores d’entre 11 a 16 anys: Xou de Pri-
mària, format per 10 patinadores d’entre 10 a 
11 anys; Xou de Promoció, format per 14 pati-
nadores d’entre 5 i 7 anys.

Si la situació sanitària ens ho permet, parti-
ciparem en les competicions de Xou i individu-
als organitzades per la Federació Catalana de 
Patinatge i el Consell Esportiu d’Osona. Espe-
rem poder mostrar a les famílies els resultats de 
moltes hores d’entrenament i esforç.

Si hi ha nens/nenes que els agradaria provar 
el patinatge, cada dilluns i divendres som al pa-
velló de 17.30 a 19.00. El primer mes és gratuït! 
Ens agradaria cada cop ser més patinadors/es 
formant part del nostre club.

Club Patinatge Artístic

Comencem una nova temporada
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L’atleta de Sant Julià, Ona 
Castellsagué, és una apassio-
nada de l’esport i ha participat 
i guanyat múltiples curses de 
muntanya. El seu darrer repte 
ha estat coronar tots els 3000 
de Catalunya, de manera non 
stop i enllaçant les valls amb 
bicicleta, una fita que va acon-
seguir entre el 17 i 18 de juliol, 
en 32 hores i 22 minuts, fent 
185 quilòmetres i 8.900 metres 
de desnivell positiu, un projecte 
inèdit i a l’abast de molt pocs. 
Castellsagué es va moure pel 
Pallars Sobirà, l’Alta Ribagor-
ça i la Vall d’Aran, que és on es 
concentren els cims més alts 
de Catalunya. Entre d’altres va 
pujar a la Pica d’Estats (3.143,5 
m), el pic Verdaguer (3.129,4 m) 
o el Tuc de Molières (3.010 m). 
Per aconseguir l’objectiu l’Ona 
va comptar amb l’ajuda i logís-
tica d’en Xevi, la seva parella, i 
el seu germà Pol, que a més de 
l’assistència l’acompanyaren a 
fer algun cim. 

"L’objectiu em va motivar i il-
lusionar. La inactivitat compe-
titiva em permetia ser flexible. 
Amb aquest repte he volgut fer 
visible i demostrar que l’esport 
no només són competicions 
i curses, sinó projectes per-
sonals, on un mateix crea el 
projecte, el prepara i el porta 
a terme: pensa la manera de 
fer-ho, quadra la logística de 
timmings i de material, crea els 
tracks, rumia la millor ruta te-
nint en compte, per exemple, 
que les parts més exposades 
d’alta muntanya no passin de 
nit, buscar l’equip de suport i 
d'acompanyament als trams 
més complicats, i un llarg et-
cètera. Tot això requereix una 
planificació única molt emoci-
onant i que cal pensar molt bé 
per trobar-te amb els mínims 
imprevistos que farien compli-
car molt el repte", afirma Cas-
tellsagué

Ona Castellsagué corona els 11 cims de més
de 3.000 metres de Catalunya, sense parar

Des de fa mesos els esports d’equip del nostre poble -fut-
bol, bàsquet i patinatge- no poden competir. La covid ha 
impedit el començament de la temporada 2020-2021 per la 
majoria de competicions esportives, la qual cosa ha com-
portat que només es puguin fer entrenaments i encara de 
manera intermitent, depenent del la normativa decretada en 
cada moment. 

L’únic que ha pogut començar la competició és el primer 
equip del CF Sant Julià –Segona Catalana-, que ha jugat 
dues jornades abans de l’aturada forçosa decretada el 16 
d’octubre. Dels dos partits jugats, l’equip vilatortí els ha gua-
nyat tots dos (2-3 contra l’OAR Vic A i 4-0 contra la Unió 
Esportiva Sabadellenca, A). En aquests moments els 6 punts 
aconseguits i els 7 gols a favor i 2 en contra li donen el lide-
rat provisional de la classificació. Enguany el campionat de 
lliga 2020/2021 de Primera i Segona Catalana s’ha dividit en 
dues fases i dos subgrups. El CF Sant Julià juga en el sub-
grup 4B, compost per 10 equips, dels quals n’hi ha quatre 
d’osonencs: el CF Torelló A, l’OAR Vic A, la UE Gurb A i el 
mateix Sant Julià. La resta d’equips són vallesans.

Aquesta temporada, la plantilla del CF Sant Julià de Sego-
na Catalana està formada per aquests 22 jugadors, entrenats 
per Lluís Padrós i Albert Victori: Porters: Jordi Portet i Lluc 
Guiteras. Defenses: Nil Torrents, Arnau de la Osa, Joel Pérez, 
Miquel Roquet, Aleix Pla, Sergi Erra, Eduard Morató, Arnau 
Martínez i Josep Fernández. Migcampistes: Sergi Godayol, 
Miquel Criado, José Banderas, Biel Godayol, Ferran Vila i 
Zaca Moumen. Davanters: Javi del Pozo, Kiko Lendínez, Fla-
vio Rivero, Gerard Torrents, Guillem Altimiras.

L'activitat esportiva, sota mínims
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El vilatortí Ferran Latorre, el pri-
mer català que ha aconseguit 
fer els 14 cims de 8.000 me-
tres que hi ha al planeta va ser 
el protagonista del documental 
del "Sense ficció" a TV3 ‘Mes 
enllà dels 8.000’, història de su-
peració i lleialtat entre les mun-
tanyes més altes del planeta.

L’esgotament, la respiració 
entretallada, l’extenuació. Els 
amics perduts. La lleialtat. Els 
dubtes, les llàgrimes, les abra-
çades, l’amistat. La felicitat. La 
superació. Els valors. De tot 
això i molt més, de muntanya 
i de reptes, va "Ferran Latorre. 
Més enllà dels 8.000", un docu-
mental que recorre el camí de 
l’alpinista català fins a la culmi-
nació del somni de la seva in-
fantesa: escalar l’Everest (8.848 
m, Nepal; Xina). I fer-ho, a més, 
sense oxigen, com va fer per 
primera vegada el seu admi-
rat Peter Habeler, muntanyenc 
austríac. Latorre (Barcelona, 50 
anys), el primer català en coro-
nar els 14 vuitmils, és a dir, les 
14 muntanyes més altes, de 
més de 8.000 metres d’altura, 
va tancar el seu projecte es-
portiu precisament amb la co-
ronació de l’Everest l’any 2017 
i després de cinc intents fallits. 
Aquesta és la seva història, una 
de superació i de dolor pels 
companys que va deixar a la 
muntanya en tots aquells anys 
de dures expedicions. Una his-
tòria que sempre va voler ex-
plicar. “Tenia la necessitat de 
deixar un testimoni gràfic; volia 
explicar per què fer muntanya 
més que aturar-me en el què”.

Dirigit per Manuel Huerga i 
Juanma Arizmendi i produït per 
The Mediapro Studio, el progra-
ma Sense Ficció de TV3, va es-
trenar el documental el dimarts 
24 de novembre passat. Lator-
re sap transmetre la humilitat 
que cal tenir davant de la mun-
tanya, especialment perquè ha 
renunciat en diverses ocasions 
a arribar al cim quan amb prou 

Ferran Latorre protagonista de “Més enllà dels 8.000”

feines li quedaven uns quants 
metres. “Quan un company 
mor al teu costat et tornes hu-
mil, tret que siguis un cretí o un 
imbècil”, afirma Latorre. 

"En Ferran sempre va an-
teposar la salut dels altres als 
seus propis objectius és un 
d’aquests que mai no et dei-
xarà tirat, ni a 8.000, ni a 7.000 
ni a cap altura”, apunta Edurne 
Pasaban, que integrava aquella 
expedició accidentada al K2 
(8.611 metres d’altura, Pakis-
tan; Xina) en la qual van per-
dre la pista a Juan Oiarzabal: 
arribava al cim amb un edema 
de pulmó i principis de conge-
lació. Latorre va sortir a bus-
car-lo a la una de la matinada. I 
el va acompanyar de tornada al 
campament base.

L’anècdota és una de tan-
tes de les viscudes i filmades 
per Latorre, que va ser reclutat 
quan tenia 27 anys per l’equip 
de "Al filo de lo imposible" (TVE) 
per fer de càmera del programa 
i que ha proporcionat als direc-
tors pràcticament tot el materi-
al audiovisual sobre el qual se 
sustenta el documental. A més 
d’escalar muntanyes, Ferran 
sempre ho va fer amb una bona 
càmera sota el braç.

Va ser molts anys abans 
quan una expedició d’un grup 
d’adolescents al Punta Alta 
(3.014 m, Lleida) va despertar 
la passió per la muntanya en 
un jove Latorre que tunejava la 

seva carpeta amb els apunts 
de l’institut amb fotos de Ha-
beler, fascinat com va quedar 
en llegir el seu llibre Victoria 
en Solitario (Editorial Grijalbo, 
1983). “Des dels 13 anys vaig 
voler viure aventures com les 
seves”, explica Latorre, que va 
superar contratemps i pors fins 
a aconseguir tocar aquest cim 
anhelat. “L’Everest és la mun-
tanya dels meus somnis, tam-
bé la que representa els meus 
límits”, assenyala l’alpinista.

Va ser en la seva primera as-
censió al pic més alt de la Terra 
quan va constatar el risc que un 
assumeix quan es llança cap a 
a la muntanya: va perdre el seu 
amic Xavi Lamas, arrossegat 
per una allau, i va començar a 
pensar en els perills: “Tenim la 
inconsciència aquesta de pen-
sar que a tu no et passarà, ens 
creiem immortals, però a poc a 
poc vas acumulant pors”, con-
clou.

No descobrim res si expli-
quem que Latorre va aconse-
guir finalment coronar l’Everest 
—ho va aconseguir gairebé al 
mateix temps que Kilian Jor-
net establia, per una altra cara 
menys tècnica, el rècord d’as-
cens i descens a la muntanya: 
dues vegades en una mateixa 
setmana—, a més, com en la 
vida, el millor del documental 
no és en aquest últim cim, sinó 
en tot el camí que el va portar 
fins allà
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88 Mar Erra

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

ENTREPANS - TAPES VARIADES

PLATS COMBINATS -CASSOLA

Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta
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La imatge corporativa
de l'Aula de Música Santi Riera
Des del curs 2018-2019 l’Aula de Música de Sant 
Julià de Vilatorta porta el nom de Santi Riera com 
a record permanent pel compositor vilatortí mort 
l’11 de març de 2018. A més del canvi de nom 
l’Ajuntament també va acordar que el logotip del 
centre portés la seva peculiar signatura. El logotip 
està pendent d’integració amb la imatge de la res-
ta d’aules associades. L’Aula de Música permet 
l’accés a l’ensenyament musical a tots els nens 
i les nenes del municipi. Segons Santi Riera “la 
música és una part essencial en la formació de la 
sensibilitat de les persones”.

Aula municipal
de música
Santi Riera

Llar d'infants Patuleia

El dimarts 1 de setembre passat es van tornar a 
obrir les portes de la Llar d’infants Municipal Pa-
tuleia per acollir els més petits de casa. Es trac-
ta d’una represa de l’activitat especial, ja que el 
centre s’ha hagut d’adaptar a totes les mesures 
indicades per evitar al màxim els contagis de la 
covid-19.

Complint amb les mesures generals de pre-
venció hem creat grups de convivència estables 
amb l’objectiu de facilitar la traçabilitat de pos-
sibles casos i una identificació i gestió precoç. 
Aquests grups bombolla duen a terme totes les 
activitats en els mateixos espais, separats de la 
resta i amb un equip d’educadores estable. El 
personal docent porta mascareta i pantalla pro-
tectora si és necessari.

Un dels principals factors pel bon funcio-
nament és la implicació de totes les parts en 
el seguiment de les mesures de protecció i els 
protocols establerts. Per això volem agrair a les 
famílies la seva implicació i responsabilitat, abs-
tenint-se de portar l’infant a l’escola si presenta 
algun símptoma com indica el protocol.

Estem molt orgulloses dels infants perquè han 
demostrat una gran capacitat per adaptar-se a 
aquesta nova situació tan estranya i complexa. 
A més, donem molta importància que els infants 
puguin tornar a la llar d’infants per socialitzar-se 
i compartir aprenentatges entre iguals. Esperem 
que durant el curs la situació millori i es pugui 
restablir el vincle família-escola, compartint acti-
vitats i festes tradicionals.

Us desitgem un Bon Nadal i un Any Nou ple 
de somriures.

“No hi ha res més bonic que el somriure d’un in-
fant”

L’equip educatiu de la Llar d’infants Patuleia
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AFA Bellpuig
Benvolgudes famílies, des de 
l’AFA Bellpuig desitgem que 
estigueu bé de salut i d’ànims. 
Aquest setembre vam iniciar un 
nou curs que, com sabeu, serà 
un repte en majúscules per tota 
la comunitat educativa. Per això, 
des de l’AFA Bellpuig ens po-
sem, ara més que mai, a dispo-
sició de les famílies i de l’escola. 
En aquest sentit, el 24 de setem-
bre passat es va celebrar una 
assemblea general ordinària en 
què, entre altres, es van aprovar 
diverses iniciatives. A continu-
ació us n’avancem algunes que 
s’han dut a terme durant aquest 
primer trimestre:
- S'ha realitzat una primera com-

pra de material per equipar les 
aules i espais que arran de la 
redistribució dels grups classe, 
s'han hagut de dividir.

 En aquest sentit, des de l’AFA, 
volem agrair especialment a 
totes les famílies que van par-
ticipar en la recollida d’objectes 
(teles, culleres, pots...) el 28, 29 
i 30 de setembre i que hem po-
gut reconvertir en joguines per 
als nens i les nenes de l’escola.

- Durant el mes d’octubre s’han 
adquirit 25 ordinadors portàtils 
i un armari carregador pel cen-
tre. 

 Així com una partida de mesu-
radors CO2 per a mesurar la 
qualitat de l’aire a les aules i fer 
més eficient la ventilació.

Us recordem que podeu seguir 
l’actualitat de l’AFA Bellpuig 
al web https://agora.xtec.cat/
ceipbellpuig/categoria/afabell-
puig-wordpress-com/ i també a 
les xarxes socials: afabellpuig_
stjv i afa.bellpuig.7.

Alhora, us animem a participar 
activament de les activitats de 
l’AFA a través de les diverses co-
missions de treball. Per saber-ne 
més podeu consultar el web o 
escriure’ns a: afabellpuig@gmail.
com.

Us desitgem molt bon Nadal!

Us presentem el nou logo 
de l’entitat, que va ser la 
proposta guanyadora del 
concurs promogut
per l’AFA Bellpuig.

La creadora del logo és 
Mariona Paricio Reixach, 
de 6è. Felicitats Mariona! 
També donem gràcies
a tots els nens i les nenes
que ens van fer arribar
els seus dibuixos.
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Aquest és un curs de canvis. Ens hem de repartir 
els patis, parlem i riem sota una mascareta, ens se-
parem d'alguns companys per apropar-nos a uns 
altres i ens hem convertit en uns experts/es de la 
neteja i la ventilació.

Aquest és un curs de canvis, doncs aprofitarem 
per investigar-los. Cada grup estable ha triat el nom 
de la classe sobre algun aspecte o element que 
canviï:

Els nens i nenes de P3 A són “Els aliments” i cui-
naran un curs ple de sabors. 

Els infants de P3 B volen saber com creixen els 
éssers humans. Han iniciat un projecte molt interes-
sant que es diu “Ens fem grans”. 

Els de quatre i cinc anys han escollit dos temes 
ben diferents: uns miraran molt amunt per esbrinar 
els misteris del dia i la nit, i els altres estudiaran els 
animals que canvien, com el camaleó i la papallona. 

Els de primer i segon s’han inspirat amb la natura. 
Mentre un grup observa el pas de les estacions, els 
altres dos aprofundeixen en els canvis de les plan-
tes i l’aigua. L’entorn proper de l’escola serà una 
font d’inspiració per aquests tres projectes.

Els de tercer s’endinsaran en un viatge al passat, 
treballant la prehistòria.

A quart tindrem vint-i-dos xefs que aprendran els 
processos de transformació de la cuina.

Els de cinquè s’han interessat pel canvi climàtic. 
Segur que sabran aportar el seu granet de sorra per 
conscienciar-nos de la cura del nostre planeta.

I els més grans de l’escola, molt interessats en la 
tecnologia, se centraran en l’evolució de les cases 
al llarg del temps. Un treball que els portarà a fer 
una mica d’arquitectes i d’historiadors.

El canvi és, per tant, una oportunitat de gene-
rar espais dins i fora de les aules que afavoreixin 
aprenentatges vivencials i significatius. D’aquesta 
manera, els nens i les nenes de l’escola se sentiran 
motivats i actius. Aquest projecte comú permetrà 
que els alumnes s’impliquin a observar, descobrir, 
investigar, experimentar i, sobretot, tindran un con-
tacte directe amb el món que els envolta.

Els canvis estan presents a les aules i a la vida en 
general. Aprenem d’aquests canvis, a gestionar-los, 
a adaptar-nos-hi i també a ser crítics amb el que 
ens agrada i el que no.

 “El secret del canvi és enfocar tota la teva energia, 
no en la lluita contra allò antic,

si no en la construcció d’allò nou”.
Sòcrates.

Equip directiu de l'escola Bellpuig

Curs de canvis
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Col·legi El Roser

Després de molts dies de no trepitjar l’escola, el 
12 de setembre passat vam retrobar-nos per co-
mençar un nou curs amb molta il·lusió i ganes de 
tornar al que ara ja anomenen “nova normalitat”.

El primer dia va ser molt especial per a tothom, 
alumnes i mestres ho vam viure amb emoció i 
amb un gran somriure darrera cada mascareta. 

Seguint totes les mesures de seguretat, que 
des dels Departaments de Sanitat i d’Educació 

L’inici del curs escolar, una bona notícia per a tothom
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ens van fer arribar, hem seguit treballant en totes 
aquelles activitats i propostes que ens agraden fer 
amb els nens i les nenes de la nostra escola. I res 
millor que aprofitar l’entorn que tenim a l’abast. La 
combinació ha estat la de formació dins l’aula, les 
eines digitals i les classes a l’exterior, que s’han 
convertit en el nostre millor aliat educatiu. L’aire 
lliure permet a més unes oportunitats d’aprenen-
tatge a través de l’experimentació, l’exploració i 
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SOM ESCOLA,
SOM EQUIP...

per aprendre noves rutines,
per afrontar incerteses,

per fer junts 
un món millor.

l’experiència directa. I si fins ara ja aprofitàvem 
tots els recursos que ens oferia el nostre bosc, pa-
tis i jardins, enguany, s’han convertit en un espai 
indispensable, en un gest que convida a tots els 
que formen part d’aquesta escola a protegir-nos 
i minimitzar els riscos. Dia a dia descobrim que 
s’aprèn a l’aire lliure, jugant, llegint, creant projec-
tes... en definitiva, obrint-nos realment a una nova 
situació d’aprenentatge.

I si hem aprofitat l’espai exterior, no hem d’obli-
dar que les aules també han estat adaptades a la 
nova situació. L’escola és molt gran i ha permès 
un desdoblament d’aules coherent i còmode.

En poques paraules, hem d’incorporar tots els 
canvis que comporta la covid-19 en el dia a dia 
de l’escola, per tenir les eines i els coneixements 
que puguin garantir l’èxit a nivell d’aprenentatges 
i emocional dels nostres alumnes.
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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

Restaurant
CAL TEIXIDOR

Dilluns, dimecres i dijous: de 9 a 17h
Divendres i dissabte: obert tot el dia

Diumenge: de 8 a 17h
Tanquem els dimarts, excepte festius

93 888 70 36 – VILALLEONS – 629 289 862

Bernat Torres
Tel. 629 362 107

www.reformestorres.com
Sant Julià de Vilatorta

Cuines - Banys - Terres - Pladur
Reformes integrals- Treballs de pintura...
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HORITZONTALS: 1.- Relatiu a una pandèmia com la 
que patim. Un portàtil de la marca de la poma. 2.- So-
birà. Conec. Moble per guardar-hi la roba. 3.- Rotar. 
Adverbi de quantitat. 4.- Afirmació. Fer la feina les 
arnes. Codi de Lituània. Nitrogen. 5.- Indi. Insacia-
ble. De cada any. 6.- Antic estat de Sumatra. Nivell. 
Institut de Meteorologia. 7.- Hi serem. El cognom del 
Pompeu. 8.- Un antic sistema operatiu de Windows. 
Orava. Té molts diners. 9.- Animalet petit sense ex-
tremitats. Gram. Cosa del camp. 10.- Immillorables. 
Donald Trump. Bossa gran. 11.- Incomunicareu. Vin-
ga. Oxigen. 

VERTICALS: 1.- El càrrec del President. 2.- De l’aire. 
L’esforç que fan els nostres fills i filles per entendre les 
coses. 3.- La casa dels ocells. De molta alçada. On 
estan els núvols. 4.- Cinc-cents romans. Els ous dels 
esturions. Alumin. 5.- Eina. Norma. 6.- Revolts pro-
nunciats dels rius. Senyor. 7.- Un romà. El Déu egipci 
del sol. Estimar. Espanya. 8.- Gos. A poca altura. Re-
ligió fetitxista africana. 9.-Destresa per fer les coses. 
Fatal. 10.- Malaltia de les plantes. Tesla. Cinc romans. 
11.- Peça de roba per abrigar-nos al llit. Vent suau de 
la costa. 12.- Tècnica. Poètica. 13.- Blau fosc. Primat 
petit.

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Coronavirus (corona + virus)

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa / Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

El què tots necessitem per viure

Les 7 diferències



PER DONAR UN MILLOR
SERVEI, ARA TAMBÉ

OBRIM ELS DILLUNS!

HORARI DE BOTIGA

De dilluns a dissabte:
matí de 7:30h a 14:00h

tarda de17:00h a 20:00h

Diumenges i festius:
matí de 7:30h a 14:00h

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

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

Recorda!
SERVEI DE TAXI

Sant Julià de Vilatorta

taxisantjulia@hotmail.es
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El concurs

Sant Julià de Vilatorta té un valuós patrimoni 
gnomònic amb més de 25 rellotges de sol. 
Moltes cases del poble llueixen un quadrant 
solar a la seva façana. És costum que aquests 
ginys vagin acompanyats amb lemes que fan 
referència al pas del temps i a la vida.

Quin lema figura en el rellotge de sol de la 
façana del jardí del Casal Núria?

A. Tempus fugit
B. Totes fereixen, l'última mata

C. Dono generós tota la meva hora SOLUCIÓ DEL NÚMERO ANTERIOR
L'hotel es coneixia

amb el nom de:
A. Hotel Pizá

La guanyadora va ser Elisabet Bosch Balasch
Enhorabona!
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Entre tots els encertants se sortejarà
un magnífic

TORTELL DE REIS
per gentilesa de

Pastisseria Crossandra

Per participar en el concurs
Vilatorta pam a pam

heu d'enviar un correu electrònic a 
vilatortarevista@gmail.com

abans de les 12 del migdia
del dijous dia 31 de desembre,

amb les dades següents:

Resposta A, B o C
Nom i cognoms - Edat - Telèfon - Adreça
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Tel. 600 64 20 77
Carrer de Núria, 10

Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.com Av. 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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Vilatorta

El municipi de Sant Julià de Vilatorta té inventari-
ats 328 elements del patrimoni cultural. L'any 
2013 amb l'impuls de la Diputació de Barcelo-
na es va redactar el Mapa del Patrimoni Cultural 
que recull tots els elements del patrimoni immo-
ble (217), moble (38), documental (10), immateri-
al (39) i natural (24) de Sant Julià de Vilatorta i de 
Vilalleons. 

Joana Vilar, de Vilalleons, fou penjada a la 
rambla de les Davallades de Vic el 31 de 
maig de 1619 acusada de bruixeria per ha-
ver practicat infanticidis i d'haver provocat, 
entre d'altres, una gran pedregada que mal-
meté la collita de la propietat d'Espinzella, de 
Viladrau. Joana Vilar coneguda amb el nom 
de Beneta Vilara era vídua de Francesc Vila. 
Durant el procés, la Cúria del Veguer de Vic 
l'acusà d'assistir a trobades sexuals col·lec-
tives i de fer aquelarres amb la presència del 
dimoni, encarnat en forma de cabró negre.

La dada: 328 elements

La data:
31 de maig de 1619



Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

EN AQUEST
NÚMERO
DESTAQUEM:

Vilatorta

Les mesures especials de Nadal que ens esperen

Pep Torra nou regidor de l'Ajuntament

Sant Julià, un dels primers pobles on les cameres
seran gestionades pels Mossos d'Esquadra

Aprovada una plaça de tècnic d'administració general

Les eleccions del 14 de febrer es faran al pavelló

En record d'en Pere de cal Campaner i de Joan Comas

El Marquès de la Quadra i Sant Julià de Vilatorta

Detectada la presència d'un isard i d'un gat fer a les Guilleries

M. Antònia Rierola: "Ara els nens necessiten molt perquè tenen de tot"

Xevi Serra i Antoni Bosch, del Club Ciclista Calma

Ferran Latorre, protagonista de "Més enllà dels 8.000"


