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Aclariment. En l'entrevista a 
Climent González, del número 
passat,	 s'afirmava	 que	 ell	 era	 el	
més vell del poble quan en reali-
tat aquest honor l'ostenta Josep 
M. Viladoms, nascut tres mesos 
abans, el 25 de març de 1923.

Any de la Sardana a Sant Julià de Vilatorta. Així podríem de-
finir el 2020, l'any que l'Agrupació Sardanista celebra el 50è 
aniversari de la seva fundació. Mig segle d'una entitat que ha 
organitzat més de mil actes entorn de la nostra dansa: aplecs, 
ballades, audicions, concerts, concursos, cursets... Us ima-
gineu la quantitat de melodies que les cobles han escampat 
pel cel de Vilatorta? I quantes sardanes heu ballat?

En ocasions com aquesta, quan es tracta d'una data ro-
dona, tenim per costum dedicar-hi el Calendari Vilatortí com 
hem fet anteriorment en els 90 anys del Casal Núria, els 425 
de les Caramelles del Roser o els 40 de Relleu. L'edició del 
calendari ens obliga a fer un treball de recerca històrica sobre 
el tema, i és d'agrair la col·laboració i implicació de la gent, 
que també fa un exercici de memòria cercant records, dades 
o fotografies.

La vintena que n'il·lustren el calendari són un viatge en el 
temps que porten records de joventut i són el reflex d'altres 
èpoques. És inevitable evocar moments viscuts i fer memò-
ria de persones que ja no hi són. Vet aquí la gran virtut de la 
imatge impresa.

El text introductori dona dades concretes sobre l'estreta re-
lació que ha mantingut el poble amb la sardana des de temps 
immemorials i se sustenta amb un detall molt important com 
és la primera imatge d'una ballada el 1890, a la plaça Ma-
jor. També deixa constància sobre organitzadors, formacions, 
compositors, colles, moments i llocs del món sardanista vila-
tortí.

El Calendari Vilatortí és únic, temàtic i exclusiu de Sant Julià 
de Vilatorta i des de la seva primera edició, l'any 1997, el po-
eta Anton Carrera fa un poema ex professo per a la portada. 

El calendari s'estructura en tres blocs: en el primer hi ha 
les festes oficials i la presentació del tema; en el segon els 
dotze mesos amb les dates assenyalades dels actes i activi-
tats programades per tot l'any; i en el tercer hi ha una llista de 
telèfons d'interès general, els horaris del bus, el calendari de 
pagaments de taxes i impostos, i informació sobre els mitjans 
de comunicació de l'Ajuntament. 

El Calendari Vilatortí arriba a totes les llars de Sant Julià 
de Vilatorta i Vilalleons juntament amb l'edició de Nadal de la 
revista Vilatorta.

El Calendari Vilatortí pel 2020
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L’aLcaLde de Sant JuLià, eScoLLit preSident 
deL conSeLL comarcaL d'oSona
En una Sala de Plens que va quedar 
petita per la nombrosa presència 
d’autoritats convidades, de conse-
llers i conselleres, d’alcaldes i alcal-
desses de la comarca, de familiars, 
i de personal de la institució, Joan 
Carles Rodríguez va ser elegit presi-
dent del Consell Comarcal d’Osona 
el 19 de juliol passat amb els vots 
favorables del grup d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (14 vots), 
de Junts per Catalunya (10 vots) i 
d’Independents d’Osona (4 vots). 
28 consellers comarcals dels 33 
que formen el Ple van donar el seu 
vot favorable a la seva candidatura. 
Els 3 consellers del PSC i els 2 de 
la CUP de moment han quedat a 
l’oposició, tot i que el president es 
va comprometre a parlar amb tot-
hom un cop passada la investidura. 
Rodríguez va destacar l’ampli pacte 
polític aconseguit per les tres forces 
independentistes, cosa que no ha 
passat a tota la resta de Consells 
Comarcals constituïts.

En un discurs emotiu i molt 
emocionat, Joan Carles Rodríguez 
va tenir un record per tots els presi-
dents que el precediren en el càrrec, 
especialment pel president sortint, 
Joan Roca, a qui va reconèixer el 
consens aconseguit en els dos últims 
mandats. L’alcalde de Sant Julià, 
que ja era vicepresident 1r en la 
legislatura passada, va marcar com a 
màxims objectius millorar la mobi-
litat, treballar per fer front “als greus 
problemes d’habitatge” existents a 
la comarca i posar en marxa l’em-
presa pública de subministrament 
d’aigua. El nou president també 
va tenir un record emocionat pels 
presos i exiliats, sobretot pels valors 
republicans transmesos per Marta 
Rovira, exiliada a Ginebra, i va 
explicar que el Consell farà complir 
la legalitat vigent: sobretot el Pacte 
dels Drets Civils i Polítics i el Pacte 

dels Drets Econòmics, Socials i 
Culturals de la Carta Internacional 
de Nacions Unides. Joan Carles 

Rodríguez, que lluïa llaç català, va 
acabar la seva intervenció recitant el 
poema “Ales” de Jacint Verdaguer.

Joan Riera, nou president del
Consorci Guilleries-Savassona

Des del 14 de novembre passat l’alcalde de Vilanova de Sau, Joan Riera, 
substitueix l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta en el càrrec de president del 
Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. Joan Carles Rodríguez 
ostentava el càrrec des de l’octubre de 2017. Aquest organisme, creat 
l’any 1998 i  impulsat per la Diputació de Barcelona, està participat pels 
ajuntaments de Vilanova de Sau, Folgueroles, Tavèrnoles, Sant Julià de 
Vilatorta i Sant Sadurní d’Osormort. La presidència s’escull cada dos 
anys i, per un pacte no escrit, és rotatòria entre les batllies dels municipis 
consorciats.
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Aquesta tardor ha estat especial-
ment complicada en qüestions de 
seguretat perquè moltes famílies 
han estat víctimes de robatoris en 
els seus domicilis. Aquesta onada 
de furts ha tornat a posat en alerta 
la Corporació municipal que va 
traslladar la preocupació dels veïns i 
del mateix ajuntament directament 
a Miquel Buch, conseller d’Interior 
de la Generalitat. Per aquest motiu 
es va convocar una sessió infor-
mativa el dimecres 4 de desembre 
passat en la que intervingueren 
Eduard Freixedes, director dels 
serveis territorials d’interior de la 
Catalunya central, Elisabet Graell, 
sotscap de l’Àrea bàsica policial dels 
Mossos d’Esquadra a Osona i la 
caporal Lídia Barri que van donar 
detalls de les actuacions policials 
que fan els Mossos d’Esquadra en la 
identificació i detenció dels lladres i 
el seu “modus operandi”. Ambdues 
van explicar que els lladres busquen 
sobretot diners en metàl·lic i joies. 
Per això van recomanar no tenir 
grans quantitats de diners a casa. 
Pel que fa a les joies suggerien te-
nir-les fotografiades per poder-les 
recuperar en cas que els mossos les 
requisin, i no guardar-les a la tauleta 

de nit sinó en llocs poc habituals.
Altres recomanacions serien mi-

llorar els tancaments de la casa. Per 
exemple les persianes motoritzades, 
que no es poden obrir fàcilment. 
També detectors de presència al 
jardí per fer que s’il·lumini l’espai 
en cas que algú hi entri, cosa que 
dissuadeix els delinqüents.

Per altra banda, la caporal Lídia 
Barri va advertir que els grups de 
WhatsApp veïnals sovint generen 
ensurts innecessaris, i en va demanar 
una bona gestió i responsabilitat.

Tenir un gos a casa a vegades 
també és un impediment als lladres 
que volen robar. Per la seva banda, el 
regidor de Seguretat, Protecció civil 

i Hisenda, Joan Ramon Santisteve, 
i l’alcalde van explicar les mesures 
que dins les seves competències 
ha pogut adoptar l’Ajuntament: el 
servei de vigilants municipals i la 
instal·lació de càmeres de seguretat, 
que segons Eduard Freixedes el 
proper mes de febrer ja haurien 
d’estar gestionades pels Mossos 
d’esquadra, segons el pla pilot on 
ha entrat Sant Julià de Vilatorta, 
juntament amb altres vint-i-cinc 
municipis de Catalunya. En el torn 
obert de paraules la vuitantena de 
persones que assistiren a l’acte van 
expressar els seus temors, dubtes i 
indefensió provocats per la situació 
viscuda personalment.  

Sessió informativa sobre l'onada de robatoris

Els problemes de repartiment de Correus
Des de fa temps el servei de Correus no funciona com cal. Molts veïns no reben 
la correspondència ni els paquets a casa seva. Segons l’oficina de Sant Julià 
aquesta situació és deguda a la manca de professionals i les rotacions de personal 
que fa l’empresa. Tot i les queixes fetes pels particulars, el problema continua i 
es va agreujant dia a dia. Per això l’Ajuntament ha dit prou i fomentarà entre 
els usuaris afectats la presentació de reclamacions. Es convida a les persones 
afectades a presentar una reclamació a la pàgina web: correos.es (https://www.
correos.es/ss/Satellite/site/pagina-formular_reclamacion/sidioma=ca_ES) i a 
omplir el formulari corresponent. Correos és una empresa de capital 100% 
públic propietat de l’Estat espanyol que funciona a través de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). És l’empresa pública més gran 
d’Espanya. L’equip de govern està al cas d’aquesta situació anòmala, per la qual 
cosa demana a tothom que presenti la seva reclamació a Correos i en faci arribar 
una còpia a l’Ajuntament per poder-la adjuntar a la queixa formal col·lectiva 
que farà la Corporació municipal.
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eL tSJc torna a donar La raó a Sant JuLià de
ViLatorta, en eL confLicte de La font d'en tituS
El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha emès 
una nova resolució que anul·la la 
sentència que condemnava a Sant 
Julià a pagar 652.692,20 euros a 
Calldetenes, més interessos de 
demora (que es podien enfilar 
cap a uns 100.000 euros més), en 
concepte de la reclamació de la 
divisió de béns i drets derivada del 
Decret 250/200 que determinava 
la segregació de la urbanització de 
la Font d’en Titus de Calldetenes.

La sentència no dona valor al 
denominat informe Bassaganya, que 
en el seu moment va fer Carles Bas-
saganya, llavors Director general 
d’Administració Local, ja que feia 
constar aquesta quantitat dinerària 
però no s’atrevia a dictaminar res.

Sobre la resolució, Joan Carles 
Rodríguez, alcalde de Sant Julià de 
Vilatorta, es mostrava molt satisfet 
per la nova sentència i declarava 
que "en definitiva Calldetenes 
sempre ha tingut unes pretensions 

econòmiques sobre la Font d'en 
Titus completament irreals". A més 
recordava que "l'Ajuntament de 
Calldetenes va fer la urbanització 
del sector de manera il·legal i això 
l'equip actual de l'Ajuntament de 
Calldetenes no ho ha tingut mai 
en consideració en les converses 
mantingudes amb Sant Julià de Vi-
latorta", i acabava dient que "com 
a equip de govern no entenem la 
insistència de l’Ajuntament de 

Calldetenes en reclamar diners per 
la Font d'en Titus quan sap tots els 
antecedents judicials que hi ha".

I és que la urbanització de la Font 
d’en Titus i de la Font d’en Pep, que 
va fer Calldetenes, presenta des de 
l’inici greus defectes constructius, 
sobretot en el clavegueram. Uns 
defectes les conseqüències dels 
quals suposen uns costos afegits que 
sempre ha hagut d’assumir l’Ajun-
tament de Sant Julià de Vilatorta.

Recepció al CF Sant Julià pel seu ascens a Segona Catalana

La temporada passada el primer 
equip del Sant Julià va jugar la pro-
moció d’ascens i va merèixer pujar a 
Segona Catalana. Per aquest motiu 
el dia 4 de juliol passat l’Ajuntament 
va oferir una recepció oficial a tots 
els implicats en aquest èxit. A la Sala 

d'actes, l’alcalde i el regidor d'esports 
van felicitar els jugadors, tècnics i di-
rectiva per la magnífica temporada, 
tot destacant la gran fita històrica 
que suposa pel club i l’honor de pas-
sar a ser el sisè equip més important 
de la comarca d’Osona, darrera del 

Vic, Manlleu, Tona, Vic-Riuprimer 
i Torelló. Com a agraïment i record, 
tots els membres de l'equip, staff 
tècnic i directius van ser obsequiats 
amb una samarreta al·lusiva i un 
clauer commemoratiu. L’acte es va 
cloure amb un petit refrigeri.
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L’aJuntament aproVa 
importantS meSureS 
mediambientaLS a LeS 
ordenanceS fiScaLS 
per a L’any 2020
En la passada campanya electoral de les eleccions municipals, l’equip 
de govern es comprometé a introduir modificacions en les ordenances 
fiscals per avançar cap a un poble més sostenible mediambientalment. 
Aquest compromís es va fer ja efectiu en el Ple del passat 4 de novembre.

La mesura més destacable és una nova bonificació del 50% de 
l’Impost de Béns Immobles (IBI)  en els béns de naturalesa urbana o 
rústica que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fo-
tovoltaica. L’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats 
de la següent taula en funció de la potència instal·lada de la instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum:

< 1 kW        0 €/any
≥ 1 kW i < 2 kW  400 €/any
≥ 2 kW i < 3 kW  500 €/any
≥ 3 kW i < 4 kW  650 €/any
≥ 4 kW i < 5 kW  800 €/any
≥ 5 kW    900 €/any

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·la-
ció fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements 
comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun 
dels habitatges vinculats.

A més a més, podran gaudir igualment d’aquesta bonificació els 
immobles que tinguin instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum de 
menys de dos anys d’antiguitat, sempre i quan disposin de l’acreditació 
de la seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya.

Paral·lelament, el tipus de l’IBI s’incrementarà un 5% i passarà del 
0,582 al 0,611.

Pel que fa a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
gaudiran del 95% de bonificació aquelles instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum elèctric que estiguin entre 1 i 5 kW de potència. El tipus 
de l’impost, però, també s’incrementa i passarà del 2,75% al 3%.

Aquests increments l’equip de govern els considera moderats, i 
arriben després d’haver mantingut aquests impostos congelats durant 
més de quatre anys. Cal tenir en compte, també, que a banda d’aquestes 
importants bonificacions l’Ajuntament ha anat posant en marxa nous 
serveis pels quals cal assegurar un finançament estable, com els vestidors 
de la zona esportiva, el punt de recàrrega de vehicles elèctrics, nous 
projectes d’acció social i que el poble gaudirà el 2020 del nous itineraris 
de vianants o del nou servei d’intervenció socioeducativa, entre altres.

Potència elèctrica de la 
instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum

Import màxim 
anual de la 
bonificació 

Els vehicles entre 25 
i 40 anys d’antiguitat 
perden la bonificació 
de l’impost

En coherència amb els valors mediam-
bientals de les ordenances fiscals per 
l’any 2020, quedarà molt reduïda la 
bonificació per vehicles antics que fins 
ara havia aplicat l’Ajuntament en l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció Mecà-
nica (IVTM). Fins l’actualitat l’Ajun-
tament bonificava el 100% d’aquest 
impost en els vehicles més antics de 25 
anys. Ara aquesta bonificació passarà 
als vehicles més antics de 40 anys, que 
s’apropen a la consideració d’històrics. 
Aquesta mesura es deu a què en general 
l’antiguitat dels vehicles va lligada a la 
producció d’una major contaminació 
atmosfèrica, i a un perjudici vers la 
qualitat de l’aire que respirem.

En aquest sentit, també es substi-
tueix la diferenciació entre vehicle 
híbrid i vehicle elèctric, que fins ara 
gaudien d’una bonificació del 50% i 
del 75% respectivament, pel concepte 
de vehicle no contaminant. Aquest 
nou concepte s’aplicarà a tots aquells 
vehicles que contaminin menys de 92 
grams de CO2/km, i suposarà una 
bonificació del 75% de l’impost.
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La bonificació de la plusvàlua per l’habitatge 
habitual es podrà demanar dins el primer any
En la plusvàlua o Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IVTNU) s’allarga el termini de sis mesos a un any 
per poder sol·licitar la bonificació del 70% a favor de descendents i 
ascendents de primer grau. D’aquesta manera les famílies tindran més 
temps per demanar aquesta bonificació, ja que es dona a conseqüència de 
la mort de la persona propietària de l’immoble i es comprèn el trasbals fa-
miliar que suposa. És important no oblidar la liquidació d’aquest impost, 
i no creure que vencerà el termini de quatre anys que té l’Administració 
per reclamar-lo, ja que amb les eines informàtiques actuals l’Oficina de 
Gestió Tributària detecta quins subjectes encara no l’han liquidat.

Bonificació del 50% de l'IBI per 
a famílies monoparentals
Recordeu que l’Ajuntament te la voluntat d’aplicar a les famílies mono-
parentals la mateixa bonificació de l’IBI que a les famílies nombroses, que 
gaudeixen d’una rebaixa del 50% de l’impost quan l’immoble té un valor 
cadastral inferior a 160.000 euros. Per fer-ho les famílies nombroses només 
han de presentar el carnet acreditatiu. En canvi, les famílies monoparentals 
han d’optar-hi en forma de subvenció, bé siguin propietàries del seu domicili 
habitual, bé siguin llogateres i tinguin repercutit l’impost de l’IBI per part 
del propietari. A l’Ajuntament oferim tota la informació per presentar la 
sol·licitud, que juntament amb la documentació exigida es pot presentar al 
Registre de l’Ajuntament de forma presencial, o de forma telemàtica a través 
d’instància genèrica al web www.vilatorta.cat. El termini de presentació de 
sol·licituds per aquest any acaba el 31 de desembre de 2019.

Calendari fiscal del 2020
Dates de pagament dels tributs municipals:

Del 2 de març al 4 de maig:
 -Impost de vehicles
Del 3 d’abril al 5 de juny:
 -Taxa per a la gestió de residus
Del 4 de maig al 6 de juliol:
 -Impost de béns immobles urbans (no domiciliat)
1 de juliol: 
 -Impost de béns immobles urbans, 1a fracció (domiciliat)
Del 4 de setembre al 5 de novembre:
 -Taxa servei de cementiri municipal
 -Taxa per entrada de vehicles i guals
 -Impost bens immobles rústics
Del 18 de setembre al 18 de novembre:
 -Impost d’activitats econòmiques
2 de novembre:
 -Impost béns immobles urbans, 2a fracció (domiciliat)

Subvencions 
a les entitats
El 3 d’octubre passat la Junta de 
Govern municipal va acordar atorgar 
les subvencions de la convocatòria de 
l'any 2019 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 enti-
tats, amb un barem que els atorga 
més o menys punts en funció de les 
activitats organitzades l’any anterior, 
de la seva regularitat o de les seves 
necessitats. Les subvencions atorga-
des en aquesta convocatòria són:

Abaraka bake  560,62 €
Agrupació Sardanista 1.633,21 €
Ass. Veïns de Vialleons 652,73 €
Caramelles del Roser 1.208,93 €
Club Ciclista Calma 448,44 €
Club Esportiu Vilatorta 1.471,34 €
Club Patinatge Artístic 1.154,09 €
Club de Tennis  1.227,94 €
Coral Cants i Rialles 1.301,61 €
Tupinots – C. Joventut 2.141,09 €

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

Agrupació F. Vilatorta  300 €
AMPA col·legi el Roser  400 €
AMPA escola Bellpuig  3.606 € 
AMPA Patuleia 400 € 
Escuderia Osona  1.800 €
Institut de Calldetenes 3.300 €
Institut Jaume Callís 200 €
Tradicat 100 €
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Els alcaldes alcen la vara contra la sentència
L’alcalde de Sant Julià, Joan Carles 
Rodríguez, era un dels 850 alcaldes 
de Catalunya que vara en mà van 
ocupar la Galeria Gòtica de Palau 
de la Generalitat, amb la presència 
del president Quim Torra i el Go-
vern en ple, el dissabte 26 d'octubre 
passat. Els alcaldes van lliurar les 
mocions contra la sentència –que 
els respectius ajuntaments van 
aprovar, impulsades per l'Associa-
ció de Municipis per la Indepen-
dència i l'Associació Catalana de 
Municipis-– en un acte solemne 
que va replicar el format del 2014 
i el 2017, just abans de la consulta 
sobiranista i del referèndum del 
Primer d’Octubre. Els parlaments 
van carregar contra la sentència, 
van reclamar la llibertat dels presos 
polítics i el dret a l’autodetermi-
nació dels catalans. “Hi tornarem, 
hi tornarem tossudament”, va 

sentenciar Torra en el seu discurs. 
Crits d’independència i "llibertat 
presos polítics" van cloure l’acte.

L’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta va ser un dels primers en 
reaccionar contra la ignominiosa 
sentència, i el mateix dia de la seva 
publicació, dilluns 14 d’octubre, va 
convocar sessió extraordinària i ur-

gent a les set del vespre per aprovar 
per unanimitat la moció en contra 
que van aprovar la gran majoria de 
municipis de Catalunya. Seguida-
ment, tothom va anar a Vic, a una 
massiva manifestació ciutadana 
davant l’exponent màxim de la 
repressió de l’estat espanyol contra 
l’independentisme.

Suport a Txevi Buigas
L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha mostrat el seu suport en diverses 
ocasions als detinguts per l'operatiu policial denominat "operació Judes", 
especialment al detingut a Sant Pere de Torelló, Txevi Buigas, guarda 
de l'Espai Natural Guilleries-Savassona. La Corporació es va adherir al 
comunicat emès pel Consell Comarcal d'Osona a favor d'en Txevi,  detin-
gut el 23 de setembre passat per la Guàrdia Civil en una operació contra 
l'independentisme, juntament amb vuit persones més d'arreu de Catalunya.

Sant Julià acull la primera trobada d'Espais Activa't
El divendres 29 de novembre passat 
el Saló Catalunya va ser l’escenari 
de la primera troba d’Espais Ac-
tiva’t organitzada per la Fundació 
Assistencial d’Osona i el Consell 
Comarcal en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. La trobada va aplegar 
un total de 120 persones usuàries 
dels Espais Activa’t d’Olost, Sant 
Quirze, Gurb, Santa Eugènia i Sant 
Julià . Al migdia els assistents van 
començar a omplir la sala i després 
d’unes paraules de benvinguda dos 
representants de cada municipi 
van fer la lectura dels drets de la 
gent gran, tema que els centres van 
treballar prèviament. Finalitzada la 
part més formal de la trobada, tots 
els assistents van gaudir d’un dinar 
de germanor que va comptar amb 
la presencia de l’alcalde de Sant 
Julià de Vilatorta i president del 
Consell Comarcal. 
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L’Aula de Cultura es va omplir 
per escoltar al professor d’història 
contemporània a la UAB i analista 
polític Joan B. Culla, com a ponent 
de la conferència institucional de 
la Diada que es va fer a l’Aula de 
Cultura el vespre del dilluns 9 de se-
tembre i que portava per títol “Cent 
trenta-quatre Onzes de setembre: 
del funeral als reptes del procés”.  
Amb una exposició completa i molt 
ben estructurada Culla va explicar 
els inicis de la commemoració de 
la Diada Nacional de Catalunya el 
1886, a partir de la missa oficiada 
a la parròquia de Santa Maria 
del Mar, a tocar del Fossar de les 
Moreres, en honor als màrtirs el 
setge de 1714 i com ha esdevingut 
actualment una diada de manifes-
tacions massives per reivindicar els 
dret de Catalunya. Per aconseguir 
l’objectiu d’autodeterminació va 
suggerir perseverança, tenacitat, 
realisme, estratègia i tàctica.

Els actes de la Diada a Sant 
Julià van començar el divendres dia 
6 de setembre, a 2/4 de 7 de la 
tarda, a la plaça de l'Ajuntament 
amb la sortida de la columna dels 
terrissers, la caminada a peu fins a 
Vic per participar a l’acte central de 
la Marxa dels Vigatans. El dilluns es 
va fer la conferència institucional 
i el dimecres dia 11 de setembre 
a dalt el castell de Bellpuig i mal-
grat les inclemències del temps, 

La Diada Nacional de Catalunya a Sant Julià

un centenar llarg de persones van 
recordar als presos i exiliats polítics, 
en un acte que va constar d’una 
xocolatada, la hissada de la nova 
estelada, l’ofrena floral i el cant dels 
Segadors i el Som vilatortins. Les 
parets de l’antic castell es van fer 
ressò de la veu de l’Umbert Rosell 
que va llegir el manifest dedicat a 

les dones i als homes que pateixen la 
injustícia d'un estat que desobeeix 
la llei internacional i que fa servir 
la policia contra la democràcia. A 
migdia Vilatorta per la Indepen-
dència tenia a punt els autocars que 
desplaçarien un gran nombre de 
vilatortins a Barcelona per assistir a 
la manifestació de la tarda.

Acte solidari amb els represaliats pel tall de la C-17, el 21F
El dissabte 5 d'octubre passat es 
va fer un acte solidari de suport a 
l’Umbert, en Joan, en Jaume, en 
Roger i en Guillem, represaliats pel 
tall de la C17 a Gurb el 21 de febrer 
passat en motiu de la vaga general 
per protestar pel procés judicial 
contra els presos polítics catalans. 
Més de 600 persones s’aplegaren 
a la plaça de Catalunya en un acte 

que va comptar amb els parlaments 
dels encausats, a més de l’activista i 
dinamitzador de programes huma-
nitaris i responsable de la Fundació 
Josep Truetak Tati Furriols, i Marta 
Torrecillas, que va explicar el seu 
cas viscut el dia del Referèndum. 
Va ser agredida per dos agents de 
la policia espanyola a l’institut 
Pau Claris, que la van tirar a terra 

amb violència, li van retòrcer els 
dits de les mans i va ser arrossegada 
escales avall, a més de ser víctima 
d’una campanya d’assetjament 
brutal d’insults, amenaces de mort 
i vexacions. L’acte es va acompanyar 
d’una botifarrada popular i d’un 
concert de l’Eskerda,  la formació 
musical de la qual forma part el 
vilatortí Umbert Rosell. 
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Acabats els vestidors de la zona esportiva
Un cop acabats, els nous vestidors 
de la zona esportiva van entrar en 
funcionament a principi d’aquesta 
temporada 2019-2020 després de 
superar els entrebancs i dificultats 
d’un procés que s’ha allargat més 
de dos anys i mig perquè la primera 
empresa adjudicatària -Axis Patri-
moni- per incompliment se li va 
rescindir l’adjudicació del contracte 
signat el 26 de gener de 2017 i es va 
haver de fer una nova licitació, amb 
tots els tràmits administratius que 
això comporta.

El retard i l’estat deficient que es 
va deixar l’obra en els primers tre-
balls de fonamentació van causar un 
greu perjudici a l’Ajuntament per la 
qual cosa es va fer una reclamació de  
119.312,88 euros a Axis Patrimoni 
via contenciosa-administrativa. La 
UTE (unió temporal d’empreses) 
Construccions Ferrer, SA – Viver 
de Bell-lloc va guanyar la segona 
licitació i les obres es van reprendre 
el 6 de novembre de 2018. Un any 
després la zona esportiva té l’equi-

pament que es mereix: un edifici 
d’una sola planta de 370 m2 que fa 
68,50 metres d’allargada per 6,50 
d’amplada. Situat en una cota infe-
rior de 40 centímetres del nivell del 
camp de futbol està compost per 4 
vestidors per a equips, 2 vestidors 
per a equips reduïts, 2 vestidors 
d’àrbitres, una infermeria, un 
magatzem, lavabos públics, un 
punt de control i sala de reunions 
i un porxo situat a la zona nord 

de la construcció. Un altre porxo 
lineal rematat amb lames verticals 
fan de filtre de la façana que dona al 
camp de futbol i dona una imatge de 
disseny actual i integrat en l’entorn. 

Els vestidors tenen il·luminació 
natural mitjançant lluernes situades a 
la coberta de l’edifici i l’aigua calenta 
de les dutxes dels vestidors és alimen-
tada per la caldera de biomassa del 
pavelló. És previst que la inauguració 
oficial es faci a principis d’any.

Sant Llorenç acull la Diada del Voluntariat
El dissabte 19 d’octubre passat un 
gran nombre de cooperants es van 
reunir a Sant Llorenç en una nova 
edició  de la Diada del Voluntariat. 
Com és costum els voluntaris van 
ser convocats a primera hora del 
matí a la plaça de l’Ajuntament per 
fer la caminada que els havia de 
portar fins a l’esplanada de Sant 
Llorenç, on els membres de l’equip 
de govern els tenien preparat un 
esmorzar com a mostra d’agraï-
ment a la tasca desinteressada que 
permet tirar endavant moltes de 
les activitats que es fan al poble 
durant tot l’any i que sense la seva 
implicació serien molt difícils de 
realitzar. La jornada va incloure una 
visita guiada a l’antic monestir de 

Sant Llorenç i el lliurament d’una 
samarreta dissenyada per Xevi 
Pona inspirada en una frase escul-
pida a les Set Fonts que defineix 

perfectament el treball altruista dels 
voluntaris de Sant Julià de Vilator-
ta: “Et farà més feliç el donar que 
l’agabellar”.
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El mes de novembre passat van 
començar les obres de restauració 
de la part antiga de les Set Fonts que 
es concentren en quatre àmbits -el 
parc, l’enjardinament, l’escorxador 
i l’aparcament- i hauran d’estar 
enllestides el mes d’abril de l’any 
que ve. Les obres del parc com-
prenen la restauració dels elements 
arquitectònics de pedra, les escales, 
els paviments i el sanejament. La 
glorieta recuperarà l’estat original ja 
que amb el pas dels anys ha perdut
els colls de bigues que li feien de 
pèrgola, i les dues anelles que que-
den estan afectades per aluminosi. 
Ara es  faran noves i es restituiran 
les biguetes que la coronaven. 
També s’actuarà en els resquills 
de les pilastres per consolidar les 
frases lapidàries que hi va gravar 
Miquel Pallàs, afectades per beis. 
Es repararan escales i  murs, alguns 
bancs de pedra seran ressituats i el 
terra del parc es reomplirà amb una 
nova capa de sauló piconat.

A la zona del llac es reduirà la fon-
dària del vas fins a 15 centímetres i 
s’envoltarà d’un paviment enllosat 
i parterres, la qual cosa permetrà 
eliminar la tanca perimetral actual. 
Es farà una actuació de sanejament 
per resoldre la mullena que sorgeix 
més enllà de l’enllosat del davant 
de les fonts. 

El projecte preveu nova vegetació 
en diversos punts del parc, així 
com la conservació de bona part 
del verd que hi ha actualment i un 
reconeixement i poda de l’arbrat. 
A l’aparcament es crea una zona 
enjardinada amb plantes i arbres al 
davant de la barana. Aquesta actua-
ció ha de resoldre el problema de les 
topades que la malmeten i allunyar 
una mica més els vehicles del parc, 
per tal que no s’amorrin tant al 
vial empedrat.  A tots els parterres 
s’instal·larà el sistema de reg gota a 

en marxa LeS obreS de reStauració
deL parc de LeS Set fontS

gota per assegurar la vivència de les 
plantes.

Una part important del projecte és 
la recuperació de l’antic escorxador 
com a equipament públic. Durant 
molts anys ha estat un espai infrau-
tilitzat que ha servit de magatzem, 
després d’usos fallits per manca de 
condicions. L’edifici, d’uns 125 m, 
conservarà l’estructura original.  
S’eliminen les parets interiors per 
crear un espai diàfan polivalent 
amb una zona de lavabos, un petit 
magatzem i cambra d’instal·lacions. 
Per facilitar l’accés es construirà 
una rampa de pedra a l’entrada que 
substituirà el graó. Es farà un nou 
paviment, s’aïllarà la coberta sota la 
mateixa teula i es tapiarà el portal 
secundari per recuperar la finestra 
original que segueix el mateix 
conjunt d’obertures que envolten 
l’edifici. Totes les bigues, llates i ra-
joles quedaran vistes i seran tractades 
per deixar-les en el seu estat original. 
L’edifici comptarà amb noves ins-
tal·lacions d’aigua, gas, calefacció, 
electricitat i telecomunicacions. La 
seva polivalència el farà apte per 
acollir l’activitat del nou Esplai 
Serrallonga i d’altres propostes. 

El projecte, redactat per Segalés 
Carrera SL, Josep Comella-Mauri-

cio Ramírez i Mireia Segalés, puja a 
191.064,71€ (IVA inclòs). Les obres 
es van licitar per procediment obert 
simplificat i el Ple de l’Ajuntament 
les va adjudicar el 30 de setembre 
passat, fent-ne una modificació de 
la puntuació en la sessió plenària 
del 22 d’octubre. L’adjudicació 
es va fer per lots. El lot núm. 1, 
corresponent a l’obra civil, va ser 
adjudicat a l’empresa vilatortina 
Amblàs 2006 SL per un import de 
144.079,49€ (IVA inclòs) i el lot 
núm. 2, corresponent a la jardineria, 
a Drim Medi Ambient SL per un 
import de 42.235,52€ (IVA inclòs). 

Aquesta és l’actuació més impor-
tant feta al parc de les Set Fonts des 
de la seva inauguració l’any 1933 
tenint en compte el cobriment de 
la riera als anys 60 del segle passat 
i l’ampliació del parc entre els anys 
80 i 90. Per finançar els 222.487,67 
euros del cost total de les obres i 
redacció del projecte es compta amb 
una subvenció de 200.000 euros de 
la Diputació de Barcelona.

Accés al restaurant. El parc estarà 
tancat mentre durin les obres. 
L’accés al restaurant, que obrirà en 
l'horari habitual d'hivern, serà per 
la banda de la font de Sant Fèlix.
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L'Ajuntament fa uns sondatges a la Rambleta
Arran de la important mobilització 
ciutadana que demanava la conser-
vació dels plataners de la Rambleta, 
el 30 de setembre passat l’Ajunta-
ment va realitzar uns sondatges per 
poder veure si realment era possible 
fer el projecte de reforma del carrer 
i deixar el mateix arbrat.

La conclusió és que les arrels dels 
arbres no es concentren al centre del 
carrer, sinó que sobretot es troben 
a la vorada de la vorera actual, i 
també en gran part desvien cap a 
les finques veïnes. Per tant, si es 
modifica el projecte per respectar 
les arrels de l’arbrat seria possible 
la seva conservació. Això significa 
una modificació substancial del 
projecte d’obra, ja que tot i que des 
del 2014 fins l’actualitat l’Ajunta-
ment ha impulsat diferents estudis 
tècnics fins arribar al projecte de la 
Rambleta que proposava substituir 
l’arbrat, mai no s’havia tingut tanta 
informació i tantes consideracions 
tècniques per poder arribar a con-
clusions i prendre una decisió amb 
criteri.

En tot cas també cal tenir en 
compte que conservar els plataners 
actuals significa deixar-los plantats 

Com ja és habitual de cada any, 
l’Ajuntament va obrir les seves portes 
el passat 6 de desembre en l’horari 
habitual, de 10 del matí a 2 de la tar-
da. El 12 d’octubre passat les oficines 
municipals romangueren tancades, 
com és propi en un dissabte normal.

Per altra banda, l’Ajuntament 
va lluïr la “llum de la Llibertat”, 
en una campanya organitzada per 
Òmnium Cultural en motiu del dia 
de la Constitució.

Gràcies a la col·laboració dels veïns, l’Ajuntament va tenir coneixement 
d’una festa il·legal a la zona de La Vall la nit de dissabte a diumenge 4 
d’agost. Fou per això que es donà avís a l’Espai Natural Guilleries-Savassona, 
i finalment als Mossos d’esquadra, que desmantellaren tot el muntatge.

El consistori no tolerarà aquest tipus de festes sense autorització, amb 
consum il·legal d’alcohol, ni en zones forestals ni en cap lloc, ja que s’escapen 
de la seguretat i el control que requereixen esdeveniments d’aquest tipus. A 
banda en aquest tipus de festes il·legals hi pot haver consum d’alcohol per 
part de menors, o altre consum de drogues.

Els participants i els organitzadors d'aquestes festes rave s’exposen a 
sancions importants per part de l’administració, ja que es considera una 
infracció contra la salut pública.

Desmantellada una festa 
il·legal a la zona de la Vall

L'Ajuntament obre 
amb normalitat 
el 6 de desembre

al mateix lloc, un lloc problemàtic, 
perquè bastants espècimens toquen 
les tanques de les finques i afecten 
a dues pilastres. Aquest també era 
un motiu per proposar la plantació 
d’aurons blancs en el nou projecte, 
conscients que els arbres del nostre 
poble són un patrimoni viu i que 

aquest arbrat nou podria esdevenir, 
a llarg termini, ben frondós i bonic, 
com mereix la Rambleta.

I és que en plantejar un projecte 
és molt important tenir una visió a 
llarg termini a causa de l’elevat im-
port que suposa la reforma integral 
de qualsevol carrer del poble.
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Amb un pressupost de licitació de 1.275.670,86 euros 
(IVA inclòs), el Ple de l’Ajuntament del 25 de novembre 
passat va aprovar l’inici del procediment de licitació 
del projecte “Itinerari per a vianants i ciclistes a la 
BV-5202, entre els punts quilomètrics 0+000 i 1+230 al 
terme municipal de Sant Julià de Vilatorta”. Es preveu, 
per tant, que pels volts d’abril de l’any vinent puguin 
començar les obres d’aquest important projecte pel 
nostre municipi.

A més, en tot el tram que remodelarà el projecte es 

Aprovada la licitació de l'itinerari de 
vianants al Puig i a la zona industrial

El Servei de Manteniment municipal ha iniciat la repa-
ració de les voreres del carrer Pare Manuel Cazador, a 
l’alçada del parc infantil davant l’Escola Bellpuig. Com 
en la resta de reparacions realitzades a la zona, es fa 
evident com els oms que es plantaren quan s’urbanitzà 
el sector afecten greument els serveis i la pròpia vorera.

Els mateixos arbres es conservaren en les voreres 
que s’arranjaren entorn el centre escolar, ara fa uns tres 
anys, i el formigó raspallat que s’hi col·locà ja presenta 
aixecaments de més de tres centímetres.

Per aquest motiu es plantejarà la substitució progres-
siva d’aquest arbrat, en veure l’elevat cost que suposa 
mantenir-lo per les arques municipals.

Es planteja la substitució progressiva 
de l'arbrat de la zona de l'Albereda

preveu la instal·lació d’enllumenat amb il·luminació 
LED, fent l’itinerari amable també en els dies d’hivern i 
a la nit, amb un augment de la sensació de seguretat pels 
veïns que vulguin accedir al Puig i al polígon industrial 
de La Quintana. A més el nou itinerari donarà continu-
ació a l’existent que va fer la Generalitat de Catalunya 
amb el nou accés al polígon industrial. Per tant amb el 
nou tram que es construirà finalitzarà la integració de la 
zona de Vorabosc i de les masies de la Carrera i el Ribé 
amb la zona urbana de Sant Julià de Vilatorta.
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Una tardor molt dinàmica a l’Espai Activa’t
Els mesos de tardor han portat mol-
ta activitat a l’Espai Activa’t amb 
propostes que han comptat amb la 
implicació de les escoles del poble. 
El dilluns 28 d'octubre es va ce-
lebrar la castanyada en companyia 
dels alumnes de tercer de primària 
del Bellpuig, amb l'ajuda d'en 
Quico Company com a torrador 
de castanyes, que era el voluntari 
encarregat del foc i d’ensenyar com 
es torren amb la paella. Els nens i 
les nenes també van ajudar els avis a 
fer panellets i coure’ls a la cuina del 
Casal d’Avis. Els mateixos usuaris 
de l’Espai Activa’t es van encarregar 
de portar tota la varietat de panellets 
a l’escola per compartir-los amb els 
alumnes que els van donar un cop 
de ma en el procés d’elaboració. 

Per altra banda els alumnes del 
col·legi el Roser van oferir i com-
partir una vetllada de cançons als 
usuaris del centre. Per complemen-
tar les activitats de tardor els avis 

ampLiat L'horari de L'eSpai actiVa't

van dedicar les primeres setmanes 
de novembre a fabricar joguines 
amb material reciclable perquè 
els més petits de la llar d’infants 
gaudeixin amb jocs ben originals. 

Un pati més gran i compartit

Aquest estiu passat es va eliminar el muret que separava el pati del Casal d’Avis 
del de l’Espai Activa’t. Així el lloc s’ha convertit en una gran àrea d’esbarjo 
exterior compartida entre els dos equipaments. La unificació millora la inter-
comunicació de les persones d’ambdós centres i permet una bona circulació 
dels usuaris que poden gaudir del jardí terapèutic i d’un pati més diàfan.

"La Caixa" dóna 
2.000 € per a un
projecte social

La iniciativa “targeta moneder”, 
impulsada per l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta amb l’objectiu 
d’ajudar les persones que passen per 
dificultats econòmiques, ha estat 
premiada per l’Obra Social “La Cai-
xa” amb un donatiu de 2.000 euros 
per tal de continuar endavant amb el 
projecte. La Corporació municipal 
està agraïda per la contribució a un 
projecte que el Consorci d’Osona 
de Serveis Socials va començar im-
plantant al municipi de Sant Julià 
de Vilatorta, i que després s’ha estès 
a altres pobles.

Des del mes d'octubre passat l’Espai Activa’t ha ampliat l’horari per 
adaptar-lo una mica més a les necessitats dels usuaris, retardant l’horari 
de tancament. Ara l’Espai Activa’t està obert de les 9 del matí a les 4 de 
la tarda, de dilluns a divendres, pels usuaris de promoció de l’autono-
mia. Paral·lelament els dimarts i els dijous de dos quarts de quatre a dos 
quarts de sis de la tarda es continuen fent els tallers d’Envelliment Actiu.
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A mitjan octubre passat es va 
fer la VIII edició de la Setmana 
d’Artesania de Catalunya i Sant 
Julià de Vilatorta s’hi va sumar 
per primera vegada amb diver-
ses propostes concentrades el 
cap de setmana dels dies 12 i 
13. Va destacar sobretot l’ex-
posició “Conques i crisàlides” 
que entre el 5 d’octubre al 24 
de novembre va rebre moltes 
visites. A ca l’Anglada s’hi ex-
posaven 12 peces de ceràmica 
contemporània del mestre 
ceramista de Folgueroles Pep 
Madrenas, el qual té un vincle 
molt especial amb Sant Julià 
com a col·laborador i assessor 
de la Fira del Tupí  i per l’amis-
tat que el va unir amb Joan 
Capdevila, l’últim terrisser del 
poble. Un taller de ceràmica a 
càrrec de Tanit Salvador i les 
rutes guiades de l’Aeròdrom i 
de l’Estiueig i de Miquel Pallàs 
van ser les altres activitats que 
conformaren un programa 
molt atractiu com va quedar 
demostrat pel gran nombre de 
participants que van tenir.

La Setmana d’Artesania 
és un certamen impulsat pel 
Consorci de Comerç, Artesa-
nia i Moda de Catalunya per 
promoure, donar a conèixer i 
difondre l'artesania catalana. 
Aquest any es van fer més de 
100 activitats a tot el territori, 
que van comptar amb la im-
plicació d’artesans catalans de 
prestigi internacional, entitats 
institucions i professionals del 
sector.

Sant Julià, 
participant 
actiu de la 
Setmana 
d'Artesania

Per vuitè any consecutiu Sant Julià de Vilatorta ha celebrat la Setmana de la Ciència 
amb sis propostes ben originals i interessants. Els actes varen començar divendres 
15 de novembre passat amb un plat fort com va ser la conferència “Els recursos 
d’aigua a Sant Julià de Vilatorta. Singularitat i importància de les Set Fonts” també 
titulada “D’on ve l’aigua de les Set Fonts?”. Josep Mas-Pla doctor de la Universitat 
de Girona i investigador de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua va explicar d’una 
manera molt amena i gràfica l’origen de les Set Fonts i l’abast de l’aqüífer que el 
nodreix a partir de l’estudi que l’Ajuntament li va encarregar per esbrinar d’on ve 
l’aigua, perquè surt en aquest lloc, per estudiar el seu cabal com a referència dels 
recursos veritablement disponibles i perelaborar un pla de protecció de la zona de 
recàrrega.

Dissabte al matí els actes continuaren al pavelló amb un taller per aprendre a 
construir un fonògraf amb un got i una agulla. Els nens quedaren sorpresos com 
amb elements tan senzills eren capaços de reproduir la música d’un disc. Aquesta 
activitat va anar acompanyada d’una petita mostra explicativa d’alguns instruments 
antics de reproducció de música i discos antics. A la tarda es va fer un taller-joc 
també dirigit als més petits i que amb el nom de “Juguem amb energia” tenia la 
finalitat de prendre consciència sobre la importància i necessitat de canviar d’hàbits 
cap a energies més sostenibles i explicar els efectes negatius que l’actual sistema 
té sobre el medi ambient. La sala del pavelló es va equipar amb diversos jocs on 
la mainada, tot fent un recorregut, aprenien i comprenien els conceptes de la 
sostenibilitat energètica.

La jornada del dissabte es va cloure amb la conferència del mestre ceramista Pep 
Madrenas, conegut i col·laborador en tota mena d’actes relacionats amb la terrissa, 
en la qual va explicar de forma entenedora el que succeeix en el moment de la 
cuita de les peces de ceràmica dins d’un forn. Tot plegat ens va fer adonar que en 
un fet tant simple aparentment com la cuita de la terrissa s’hi amaga molta ciència. 
Aquesta conferencia va  ser el complement perfecte a l’interessant mostra de peces 
de ceràmica “Conques i Crisàlides”.

L’acte final de la Setmana de la Ciència, que es va fer diumenge al matí, era una 
continuació dels tallers que s’han fet els darrers dos anys basats en la teoria i cons-
trucció de rellotges. Enguany se’n va construir un d’estels que permet l’orientació 
i saber l’hora quan és de nit.

Una Setmana de la Ciència 
molt interessant i amena
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Com canviar el nom i el cognom al Registre Civil
Qualsevol ciutadà pot canviar-se 
el nom, els cognom o l’ordre dels 
mateixos. Ho poden fer els majors 
d’edat, o els representants legals 
dels menors i de les persones amb 
incapacitació. 

Avui gairebé tots els noms són 
possibles. Pep, Lola, Quim, Ció, Xe-
vi, Cesca... han deixat de ser només 
apel·latius familiars per convertir-se 
en noms propis que s’inscriuen com 
a tals al Registre Civil. És possible 
canviar el nom propi quan la persona 
interessada ho sol·licita per un ús 
habitual d’un nom diferent del que 
consta a la inscripció de naixement 
o per una altra causa justa; quan el 
nom s’hagués imposat amb alguna 
infracció de les normes establertes; 
quan es tracta de la traducció d’un 
nom estranger; quan es tracta de 

la traducció o adaptació gràfica o 
fonètica a les llengües oficials (com 
per exemple del castellà al català); i 
també es fa el canvi de nom quan es 
rectifica la menció registral del sexe.

Per al canvi de cognoms cal acre-
ditar, entre d’altres, que la persona 
interessada és coneguda pel cognom 
que sol·licita o que els cognoms nous 
pertanyen legítimament a l’interes-
sat. També es pot regularitzar l’or-
tografia dels cognoms quan la forma 
en què estan inscrits no s’adequa a 
la gramàtica o fonètica de la llengua 
corresponent. El sistema d’imposició 
de cognoms suposa que una persona 
ha de portar com a primer cognom 
el primer del pare i com a segon 
el primer de la mare. Aquesta regla 
però, canvia quan els pares de comú 
acord, abans de la inscripció del nai-

Naixements 
Bernat Pelegrí Costa 05/08/2019
Etna Codinachs Bagaria 15/08/2019
Arnau Esteras Carrera 16/08/2019
Àsia Riera Sanmartí 19/08/2019
Clàudia Picañol Bigas 21/08/2019
Amir Molina Roumane 01/09/2019
Martí Olivé Casas 14/09/2019
Artau Amatell Jiménez 28/09/2019
Martí Serra Costa 03/11/2019
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Josep Casanovas Arimany (88) 22/08/2019
Mercè Gallart Parcet (95) 25/08/2019
Jesús Salarich Planas (65) 27/09/2019
Rosa Tort Oliva (87) 11/10/2019
Ramon Busquets Roura (85) 13/10/2019
Jaume Portabella Bruch (83) 23/11/2019
Ramon Pujols Bau (87) 26/11/2019
M. Iluminada Sánchez Torres (85) 03/12/2019
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 48 Baixes padró   36
Naixements 11 Defuncions     8  
Habitants a 5 de desembre de 2019: 3.176
(1.574 homes i 1.602 dones)
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xement del fill, decideixen invertir 
l’ordre dels cognoms del nadó, de 
manera que s’inscrigui amb el primer 
cognom de la mare com a primer 
cognom i amb el primer del pare 
com a segon. L’ordre acordat per al 
primer fill regirà en les inscripcions 
dels fills següents dels mateixos pares. 
D’altra banda, el fill, en arribar a la 
majoria d’edat, també pot sol·licitar 
que s’alteri l’ordre dels seus cognoms.

La traducció literal del nom i els 
cognoms és un tràmit molt simple, 
i es pot fer al Registre Civil de Sant 
Julià de Vilatorta, a les mateixes 
oficines de l'Ajuntament.

El canvi de noms i cognoms s'ha 
de fer al Registre Civil de Vic que 
està situat a la planta baixa de l'edifici 
dels Jutjats, al carrer Bisbe Morgades, 
núm. 2, telèfon 93 883 45 30. 

Festes locals 
per al 2020

JUNY1DILLUNS

 (Pasqua Granada)

JULIOL20  DILLUNS
     (Tornaboda FM)

D’acord amb el calendari de festes 
laborals de Catalunya, l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta ha escollit 
com a festes locals pel 2020 els dies:



17

Clavegueres embossades 
per tovalloletes 
humides i bastonets

Darrerament s’han hagut de desembussar diversos punts de la  
xarxa de clavegueram a causa de l’obstrucció provocada per 
tovalloletes humides i bastonets que inconscientment molts 
usuaris llencen al vàter. Aquestes actuacions comporten una 
despesa important en recursos econòmics i humans per netejar 
i solucionar els problemes causats per aquests materials, que no 
són biodegradables.

El consum de les tovalloletes humides s'ha incrementat nota-
blement sent cada cop articles més habituals en la higiene diària 
de moltes persones i famílies. El problema apareix en el moment 
en què aquestes tovalloletes es llencen pel vàter, ja que són les 
responsables d'embussos a la xarxa de clavegueram, avaries a les 
depuradores i l'encariment del procés de sanejament de les aigües 
residuals.

És molt important mantenir el bon funcionament de la xarxa 
de clavegueram amb l'objectiu d'evitar possibles inundacions a 
conseqüència dels taps que es puguin produir per l'acumulació de 
residus en les canonades. Per això cal tenir en compte les següents 
consideracions:

- No llenceu les tovalloletes humides al vàter encara que l'envàs 
  us indiqui que es pot fer. Cal llençar-les al rebuig.
- Limiteu el seu ús en la mesura del possible i utilitzeu altres 
  sistemes per substituir-les (esponja, paper de vàter, etc.)
- Escolliu marques que utilitzin materials més sostenibles i 
  amb menys impacte ambiental.
Per a més informació podeu consultar el material elaborat per 

l'Agència Catalana de l'Aigua: http://aca.gencat.cat/ca/laca/cam-
panyes-i-divulgacio/campanyes/bones-practiques-en-sanejament/

Durant la campanya “Gran Recapte d’Ali-
ments” que es va fer del 22 al 29 de novembre 
passat es van recollir 80 quilos d’aliments 
bàsics amb l’objectiu d’ajudar les famílies 
més necessitades del nostre municipi. 
Aquesta campanya és una iniciativa del Banc 
d'Aliments de Catalunya que compta amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta. Enguany els aliments es podien 
dipositar a Can Fil i els productes d'higiene a 
la Farmàcia Comas, que també es va adherir a 
la campanya. A més d’aquesta acció, l'Ajun-
tament de Sant Julià centra molts esforços 
econòmics en seguir impulsant la targeta 
moneder per tal que les persones sense recur-
sos puguin accedir a productes alimentaris 
frescos que no sempre es poden trobar en el 
banc d'aliments. Per això aquest any s’han 
reduït els esforços del Gran Recapte per 
apostar pel nou model de targeta moneder.

El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya 
és una campanya de recollida d'aliments 
bàsics per aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn rebin ajuda ali-
mentària. També serveix per donar a conèixer 
la situació que travessen. La campanya la 
duen a terme simultàniament els quatre 
Bancs d'Aliments de Catalunya. Es calcula 
que actualment un 20% de la població viu 
en situació de pobresa a Catalunya. Aquestes 
persones requereixen de la nostra solidaritat i 
capacitat organitzativa per no esdevenir per-
sones marginades. I és per aquest motiu que 
des dels Bancs d'Aliments es posa en marxa 
aquest projecte que enguany ha arribat a la 
vuitena edició.

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

VIC (Osona)

Tel. 93 812 27 01
info@instalad.com

Carrer de la Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

Llum, Aigua
Calefacció

Telecomunicacions

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

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
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eUnes municipals amb més blancs i nuls que mai
Als comicis del 26 de maig només es va presentar una única llista que va obtenir 1.348 vots

Les passades eleccions muni-
cipals de 26 de maig hi va ha-
ver més vots blancs i nuls que 
mai a Sant Julià de Vilatorta. 
Així ho determinen les dades 
del portal municat.gencat, que 
recull tots els resultats dels 
comicis municipals d'ençà de 
la democràcia al poble. En to-
tal, 11 cites electorals.

Aquest 2019, no van anar a 
votar 582 persones (24,01% 
abstenció), mentre que 1.842 
sí que ho van fer (participació 
75,99%). D'aquestes que van 
votar, un total de 494 van vo-
tar en blanc o nul. Aquesta xi-
fra és històrica al municipi, ja 
que, tal com es pot veure a la 
taula, la xifra oscil·lava en els 
darrers anys al voltant d'una 
setantena de persones.

Un escenari inusual
Cal destacar, però, que l'es-

cenari també era inusual i es-
taven marcats per la presen-
tació d'una sola candidatura: 
Acord per Vilatorta i Vilalleons 
(AVV-ERC). De les 2.424 per-
sones amb dret a vot, 1.348 
van votar aquest partit.

Aquesta situació només 
s'ha repetit en una ocasió. Va 

ser a les primeres eleccions 
democràtiques quan només 
es va presentar un sol partit. 
ISJV va guanyar amb un 89% 
dels vots el 1979.

Un poble amb tradició par-
ticipativa

De les dades de municat, 

Any Cens 
electoral

Abstenció Participació 
(vots a 

candidatures, 
blancs i nuls) 

Vots a 
candidatures

Vots en 
blanc

Vots nuls Total blancs i 
nuls

2019 2424 582 (24,01%) 1842 (75,99%) 1348 385 109 494 

2015 2370 834 (35,19%) 1536 (64,81%) 1459 47 30 77 

2011 2264 702 (31,01%) 1562 (68,99%) 1488 47 27 74 

2007 2225 627 (28,18%) 1598 (71,82%) 1525 67 6 73 

2003 2042 569 (27,86%) 1473 (72,14%) 1410 57 6 63 

1999 1806 542 (30,01%) 1264 (69,98%) 1195 59 10 69 

1995 1582 314 (19,87%) 1266 (80,12%) 1230 31 5 36 

1991 1366 314 (22,99%) 1052 (77,01%) 1022 23 7 30 

1987 1279 257 (20,09%) 1022 (79,91%) 999 12 11 23 

1983 1118 228 (20,39%) 890 (79,61%) 870 11 9 20 

1979 1054 372 (35,29%) 682 (64,71%) 607 16 59 75 

també se n'extreu que Sant 
Julià és un poble participatiu 
pel que fa a les municipals. 
Les eleccions menys parti-
cipades van ser les primeres 
amb un 64,71%; mentre que 
les més participatives van ser 
les de 1995 (amb un 80,12%), 
que van donar el mandat a 
CiU, amb majoria absoluta. 
La resta de dades sobre parti-
cipació en els comicis en clau 
vilatortina oscil·len entre el 64 
i el 79%.

Cap alcaldessa
Una altra xifra destacada 

és que no hi ha hagut cap al-
caldessa al municipi. Els al-
caldes que hi ha hagut a Sant 
Julià han estat, per ordre cro-
nològic: Joan Salvans, Lluís 
Fiter, Albert Tobal, Joan Rosell 
i Joan Carles Rodríguez. 

Rosell ha estat el batlle més 
longeu en el càrrec amb un 
total de quatre mandats, del 
1995 al 2011. Al seu darrere 
ja hi ha l'actual alcalde Joan 
Carles Rodríguez, que acu-
mula dos mandats i ara ence-
ta el tercer.

Carles Fiter Verdaguer

Dades de participació dels onze comicis municipals en etapa democràtica
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Ramon Boixeda guanya l'Ausiàs March de poesia 2019 

Dins del marc dels Premis Li-
teraris Ciutat de Gandia 2019, 
en l’apartat de poesia del LVII 
Premi Ausiàs March, el 29 de 
novembre s’adjudicà com a 
obra guanyadora el recull de 
poemes Les beceroles suc-
cessives del vilatortí Ramon 
Boixeda Gonzalez. Presentat 
amb el pseudònim d’Antònia 
Carles i amb el títol Això, en 
Ramon va ser distingit amb el 

primer premi d’aquest presti-
giós certamen literari dels Pa-
ïsos Catalans, que a part de 
la dotació econòmica, també 
suposa la publicació de l’obra 
a càrrec d’Edicions 62. Des de 
la revista Vilatorta	 aprofitem	
l’avinentesa per entrevistar-lo.

En Ramon va néixer fa 38 
anys	 i	 és	 fill	 de	Sant	 Julià	de	
Vilatorta. Actualment viu amb 
la seva parella a Sevilla on 

treballa en una llibreria, “fent 
l'anar i venir sempre que puc 
per tornar al poble, encara que 
només sigui per pocs dies” i 
no descartant tornar algun dia 
si aconsegueix alguna propos-
ta laboral raonable. 

A nivell acadèmic és diplo-
mat en Arquitectura tècnica 
per la Universitat de Girona,  
llicenciat en Teoria de la Lite-
ratura i Literatura Comparada 
per la Universitat de Barcelo-
na,	i	màster	en	Filosofia	i	Cul-
tura Moderna per la Universi-
tat de Sevilla.

“Quan estudiava a Girona 
les recomanacions d’un llibre-
ter m’ajudaren molt a intro-
duir-me en la lectura de po-
esia; avui som bons amics”. 
Al capdavall “per  mi llegir i 
escriure són dues cares d’un 
mateix procés”. “També la 
meva amistat de sempre amb 
en Ramon Mas, veïns i com-
panys d’escola al Roser, així 
com	 la	 seva	 afició	 a	 la	 lec-
tura, em va fer descobrir tot 
d’autors que van ajudar a en-
grescar-me amb l’escriptura”. 
Actualment en Ramon Mas 
ha publicat, entre d’altres, un 
parell de novel·les i té la seva 
pròpia editorial Males Herbes. 

Mes endavant, ja a Barce-
lona, Boixeda comença a fre-
qüentar el bar L’(H)original, un 
punt de trobada que és l’epi-
centre català de la poesia re-
citada, debats i tertúlies lite-
ràries. L’any 2012 va guanyar 
el premi de poesia Josep M. 
López Picó que atorga l’ajun-
tament de Vallirana amb La pell 
fina, publicat per Viena Edici-
ons. “Més endavant em van 
convidar a ser-ne membre del 
jurat”. L’any 2015, va publicar 
El sedàs amb l’editorial LaBreu 
i, a principis de gener del 2020, 
veurà la llum el nou llibre Les 
beceroles successives, l’actual 
premi Ausiàs March 2019, amb 
Edicions 62. “Els premis van 

«Escriure 
s'assembla 
a un mirall 
on cercar 
l’equilibri 
per la 
corda 
fluixa que 
transita 
entre el 
propi 
interior i 
allò que hi 
ha a fora»

Al parc, trepitjador de fulles
com qui arreplega pensaments
que el vent ha de tornar a escampar,
fulles d’impotència i de candor
que se’m barregen com camins
que marren i retornen sobre si mateixos:
al parc, per entre xicrandes i garrofers,
ficus i palmeres, xiprers i acàcies,
la pensa que se m’embardissa
i branca, s’esporga i rebrota,
enfila, fresseja, pren certa altura, al parc:
m’imagino, un cop ja mort i enterrat
—el meu carner un clot a la terra—,
les arrels dels arbres xiuxiuejant-se:
«Aquest sempre saludava».

Poema 53 del recull de poemes Les beceroles successives,
de Ramon Boixeda.
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eDos dies de solidaritat per la Marató

En moment de tancar l’edició d’aquesta revista s’estaven pre-
parant els actes que es faran per a la Marató de TV3 durant el 
dies 14 i 15 de desembre. El ventall d’activitats és molt ampli i 
variat i començaran el dissabte a Vilalleons amb un esmorzar, 
diversos tallers i sessions d’spinnig dirigides per Albert Bargalló 
d'Ambici. Aquesta proposta de l’Associació de Veïns de Vilalle-
ons l’any passat va tenir molt bona acceptació ja que va tenir 
més de 70 participants. A la tarda les activitats es traslladaran a 
Sant Julià amb la Marató dels Residus, un acte que constarà de 
tres parts: juguem amb l'Ecoestació; una visita virtual a la planta 
de triatge de Vic i la presentació dels resultats del nou sistema 
de recollida porta a porta.

El diumenge s’encetarà amb la caminada d’Osona Camina 
que, com és habitual, tanca la temporada recorrent els nostres 
verals. El gruix dels actes d’aquest dia tindran com a nou esce-
nari el pavelló municipal i constaran d’una xocolatada popular, 
uns tallers de tions, fanalets pels reis, decoració de paperines, i 
malabars, organitzats per les associacions de pares i de mares 
de la Patuleia, el Roser i el Bellpuig. Al migdia els responsables 
del gimnàs Fitpauness faran una masterclass d’esports oberta 
a tothom. L’Aula Municipal de Música Santi Riera aquest any 
s’afegeix a la Marató oferint el concert de Nadal que els alumnes 
faran al Saló Catalunya a les 12 del migdia. Moltes d’aquestes 
activitats	 tindran	un	preu	 simbòlic	 i	 tots	 els	beneficis	 es	des-
tinaran a la Marató de TV3, que enguany està dedicada a les 
malalties minoritàries.

bé a la part de vanitat que tots 
tenim, i bé, suposen en aquest 
cas uns bons calerons, l’edi-
ció i publicació del llibre i ob-
tenir una certa visibilitat, però 
considero que no han de ser 
l’horitzó per escriure sinó, en 
tot cas, conseqüència del que 
has escrit. Respecto molt els 
escriptors que opten per man-
tenir-se al marge d’aquests 
circuits. Diguem que tinc una 
relació d’amor-odi amb els 
premis”.

Reconeix que es un món 
molt endogàmic i afegeix que 
no només no es pot viure de 
la poesia sinó que no resulta-
ria recomanable: “això limita 
i condiciona per força i, per 
a mi almenys, escriure és el 
més proper a un exercici de 
la llibertat”. Ha col·laborat en 
diversos mitjans de premsa 
i crítica cultural i actualment 
treballa en una feina relacio-
nada amb els llibres. 

“Per què escric?... Fa de mal 
dir, precisament. En tot cas, 
suposo que vaig començar 
per saber què em passava, qui 
era i tot això, com si fos un ca-
nal per fer sortir les meves in-
quietuds i poder desfogar-me. 
Podria dir-se que s'assembla 
a un mirall on cercar l’equilibri 
per	la	corda	fluixa	que	transita	
entre el propi interior i allò que 
hi ha a fora, entre el temps que 
tens per viure i el que et toca 
viure. Escriure simplement en 
tensa la corda, diguem-ne. 
També és una eina d’investi-
gació, vull dir que no deixa de 
ser mai un aprenentatge”.

La Plana de Vic ha es-
tat sempre un lloc privilegiat 
d’escriptors i poetes. Potser, 
pel fet de ser un indret en-
claustrat i amb tendència a la 
boira, propicia l’ambient per-
què aquesta inspiració de les 
muses fugisseres i esmunye-
disses els hi arribi de la mane-
ra més propícia.

Xevi Pona - Lluís Vilalta

Marató 2018 a Vilalleons i a Sant Julià
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Sant Julià acull la primera
prova del Campionat
de Catalunya d'Agility

El diumenge 15 de setembre passat es va disputar la pri-
mera prova a Osona puntuable pel Campionat de Catalu-
nya d'Agility, organitzada per la Federació Catalana i pel 
Club esportiu caní Froikan de Sant Julià de Vilatorta. Un 
total de 180 gossos van disputar les dues modalitats, la de 
jumping i la d'agility, repartides en cinc categories: mini, 
midi, reina, categoria d'honor i 1a divisió. La prova es va 
desenvolupar amb tota normalitat a la zona esportiva de 
Sant Julià que es va mantenir neta i en condicions durant 
tota jornada gràcies bon comportament dels gossos i de 
les persones al seu càrrec. 

Agility és una modalitat competitiva on un guia dirigeix el 
gos sobre una sèrie d'obstacles, els quals ha de passar de 
manera neta i el més exacta possible, competint contra re-
llotge. Els gossos participen sense corretja sense joguines 
i sense incentius. El guia no ha de tocar el gos ni els obsta-
cles. El control del guia rau en la veu, en senyals manuals, i 
en llenguatge corporal, la qual cosa requereix que l'animal 
estigui entrenat de manera excepcional. Els circuits són 
prou complicats perquè el gos no pugui acabar-los cor-
rectament sense direcció humana. Durant la competició, el 
guia decideix les estratègies a seguir combinant velocitat i 
precisió. Existeixen diverses tècniques que ajuden a com-
pensar la possible diferència de velocitat humana i canina, 
força o debilitat entre els gossos i els seus gestors. Però 
el que més ha impulsat la popularitat d'aquesta activitat 
esportiva és que el gestor i el gos es diverteixen.

El club esportiu caní Froikan està dirigit per Cristobal Jo-
dar	i	té	la	seva	seu	a	la	finca	de	Santa	Margarida.	És	espai	
dedicat a l’aprenentatge i lleure de gossos, l’ensinistrament 
en conducta, l’obediència bàsica, la correcció de conduc-
ta, el rastreig, la competició i el club agility.

L'Associació de
Comerciants es
va adherir a la
vaga general
El divendres 18 d’octubre passat 
els establiments de l'Associació de 
Comerciants de Sant Julià de Vila-
torta i Vilalleons-ACVV van roman-
dre tancats com a mostra de rebuig 
a la sentència del procés, per soli-
daritat amb tots els presos polítics 
i els exiliats i per donar suport als 
actes que es van convocar en mo-
tiu de la vaga general.

50 donacions de sang
El 4 de novembre passat la unitat 
del Banc de Sang i Teixits es va 
instal·lar al CAP de Sant Julià de 
Vilatorta i va recollir les donacions 
de sang de 50 vilatortins i 2 oferi-
ments. Malgrat els avenços mèdics 
i tecnològics, ara per ara, la sang 
no es pot fabricar i tan sols es pot 
obtenir de les donacions altruistes 
de les persones. La donació de 
sang és un acte solidari i de par-
ticipació ciutadana. Per al donant 
només és un moment, per a molts 
malalts pot suposar la vida. Pot do-
nar sang qualsevol persona sana 
entre 18 i 65 anys que pesi més de 
50 quilos. A Sant Julià és fan tres 
jornades de donació a l’any (març, 
juliol i novembre).

Més de 2.500 €
contra el càncer
La secció local de Sant Julià de 
Vilatorta de l’Associació Osona 
Contra el Càncer volem agrair pú-
blicament les aportacions de la 
campanya 2019. Amb la vostra col-
laboració hem recaptat 2.589,70 
euros a Sant Julià i 134,10 i  9,06 
euros, respectivament, de les pro-
pines dels restaurants Cal Teixidor 
i Els Lleons, de Vilalleons. Moltes 
gràcies per la vostra generositat.
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Sant Julià recorda Joan Brossa

El dissabte 19 d’octubre pas-
sat Sant Julià de Vilatorta va 
recordar l’escriptor poeta i 
artista plàstic Joan Brossa 
en un acte d’homenatge en 
motiu del centenari del seu 

naixement. Després de la 
projecció d’un vídeo de poe-
mes visuals de l’artista, amb 
muntatge de  Xevi Pona, el di-
rector de Vilatorta Teatre Lluís 
Badosa va desgranar la vida i 

obra	de	Brossa	i	el	filòsof,	po-
eta i pintor Anton Carrera va 
explicar la tipologia dels po-
emes visuals creats per l’ar-
tista barceloní abans que les 
rapsodes Anna Garcia, Sílvia 
Rodríguez i Josep M. Miró lle-
gissin uns poemes seus. Una 
inusual disposició de cadires 
de tota mena va permetre que 
el nombrós públic que omplia 
l’ala de l’entrada de l’Aula 
de Cultura fos protagonista 
de l’obra “Acció” esperonats 
per Fina Godayol, M. Carme 
Gilabert, Pura Pérez, Dolors 
Roma, Montse Reina, Anna 
Garcia i Ferran Sánchez, con-
vertits en actors d’un episo-
di teatral del mestre Brossa. 
L’acte, dirigit per Lluís Bado-
sa va comptar amb la col·la-
boració de l’Ajuntament i la 
Fundació Joan Brossa.

Anton Carrera, protagonista d'un reconeixement sorpresa

Vestit com una exposició de 
fotografia	poètica,	el	dissabte	
23 de novembre es va fer un 
acte sorpresa de reconeixe-
ment a l’obra del poeta vilatortí 
Anton Carrera. “M’han portat 
aquí enganyat” va manifestar 
el propi protagonista que no 
en sabia res, només que se 
li havia encarregat la presen-

tació d’una mostra d’imatges 
inspirades en poemes d’un 
autor conegut, i que ho havia 
de fer ell perquè estava versat 
en la matèria. Mai va sospitar 
que seria una exposició de fo-
tografies	inspirades	en	els	50	
poemes que conformen el seu 
llibre “Em se deutor de tu”, 
dedicat a Barcelona i editat fa 

més de 20 anys. Els fotògrafs 
Alan Costa i Ignasi Costa són 
els autors de les imatges que 
acompanyen els textos del 
poeta vilatortí. 

Després d’unes paraules 
d’introducció de Lluís Bado-
sa, un Anton Carrera emocio-
nat va agrair la deferència i re-
cordar que l'any 1991 va viure 
una situació semblant quan 
en fer el pregó de la Festa Ma-
jor, l'Ajuntament de Sant Julià 
li lliurà per sorpresa la Insígnia 
d'Or del Municipi.

Carrera va explicar el pro-
cés de gestació del llibre i la 
necessitat que tenia de fer al-
guna cosa per la ciutat que li 
va donar tantes oportunitats. 
També va llegir alguns poe-
mes del mateix llibre, motiu de 
l'exposició.

Lluís Toran a la guitarra i 
Ramon Pou al clarinet van ar-
rodonir la vetllada amb unes 
pinzellades musicals que em-
bolcallaren l'Aula de Cultura.
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El diumenge 29 de setembre 
passat es va fer la 10 troba-
da dels “Amics d’en Pau”. Un 
acte de caire íntim on familiars, 
companys bombers i perso-
nes vinculades a la iniciativa 
Horta 10 anys es van aplegar 
a redós de la font d’en Pau, a 
la falda del castell per recordar 
i homenatjar Pau Costa Alcu-
bierre, mort el 24 de juliol de 
2009 en l’incendi d’Horta de 
Sant Joan. Com és costum els 
que van voler caminaren una 
estona per la carena per retor-
nar a mig matí al mateix lloc i 
participar d’una xocolatada de 
germanor. Els familiars i la fun-
dació Pau Costa van agrair  la 
solidaritat i amistat de tots els 
present i anunciaren que l’ex-
posició 'Memòries Incandes-
cents' s’instal·larà a Sant Julià 
de Vilatorta el proper mes de 
març. Aquesta mostra itinerant 
que el metge i artista tarrago-

ní Josep Serra ha pintat per al 
fons artístic Art&Fire de la Fun-
dació Pau Costa commemora 
els 10 anys de l'incendi d'Hor-
ta de Sant Joan, recordant a 
Jaume Arpa, Ramon Espinet, 

David Duaigües, Jordi Morè i 
Pau Costa els cinc bombers de 
la Generalitat de Catalunya que 
van perdre la vida en aquesta 
tragèdia i a l'únic supervivent, 
Josep Pallàs.

Sant Julià, punt de ruta del Camí Oliba
El Camí Oliba és un sender de 
gran recorregut que connecta 
algunes de les obres més em-
blemàtiques de l’art romànic 
català en una ruta que uneix 
el Bages, Osona i el Ripollès i 
que passa per Sant Julià de Vi-
latorta,	utilitzant	com	a	fil	con-
ductor el bisbe i abat Oliba. 
És	 un	 autèntic	 museu	 al	 mig	
de	 la	 natura.	 És	 art,	 cultura	 i	
història en la seva essència. 
És	un	 recorregut	pels	orígens	
de Catalunya, quan perso-
natges com l’abat Oliba van 
decidir repoblar i cristianitzar 
aquestes terres sembrant-les 
d’esglésies i monestirs. Al-
guns punts d’interès del seu 
trajectes són: Montserrat, el 
museu comarcal de Manresa, 
la basílica col·legiata de San-
ta Maria de la Seu, Sant Benet 
de Bages, el monestir de San-
ta Maria de l'Estany, el museu 

Episcopal de Vic, el monestir 
de Sant Pere de Casserres, 
Rupit, el monestir de Ripoll i el 
monestir de Sant Joan de les 
Abadesses. 

Relacionat amb el sender 
s’ha creat el Carnet de ruta del 
Camí Oliba una targeta de pas 
de caràcter personal i intrans-
ferible que es pot aconseguir 

gratuïtament	a	les		oficines	de	
turisme i punts d’informació 
dels municipis de l’itinerari, 
entre els quals el Punt d’Infor-
mació Turística de Sant Julià 
de Vilatorta –ca l’Anglada–,  on 
també es pot segellar. A l’estil 
del camí de Sant Jaume, els 
senderistes poden anar sege-
llant el carnet als municipis de 
la ruta i en completar-lo obtin-
dran un diploma que ho acre-
dita. El carnet, a més, permet 
obtenir descomptes en dife-
rents establiments de la ruta 
i, un cop a l’any, dona dret a 
participar en el sorteig d’una 
estada de cap de setmana. El 
camí Oliva va de Montserrat a 
les	Basses	fins	a	Molló	just	a	la	
frontera amb França, té gaire-
bé 240 quilòmetres, es pot fer 
en 18 etapes durant tot l'any 
i és idoni tant per debutants 
com per iniciats. 
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Cens 2.411

Vots 2.010

Participació 83,37 %

Vots en blanc 8 

Vots nuls 9 
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Puntaires
Les Puntaires de Vilatorta i 
Vilalleons desitgem que gau-
diu d'unes festes nadalen-
ques amb pau i salut. Ara 
que s'acaba l'any recordem 
la 22a Trobada de Puntaires 
que vam fer per la Festa Major 
amb un agraïment especial a 
les cases comercials que van 
fer possible el sorteig de re-
gals i sobretot la l'Ajuntament 
per facilitar-nos la feina.

El nostre reconeixement 
als treballadors de la brigada 
municipal per la seva profes-
sionalitat. Enguany la Trobada 
feia una bona patxoca: érem 
120 puntaires d'arreu de Ca-
talunya!

Eleccions
generals
El 10 de novembre passat es 
van fer unes noves eleccions 
generals set mesos després 
de les anteriors, fetes el 28 
d'abril. A Sant Julià la jornada 
va transcórrer sense incidents, 
i donaren aquests resultats:

Cursos artístics a ca l’Anglada

Tanit Salvador, de l’Estudi Tres  Llunes, és la responsable dels 
cursos d’il·lustració, còmic i manga que es fan els dilluns de ¾ 
de 5 de la tarda a ¼ de 7 a l’escola Bellpuig i els dimarts de 5 
a ¼ de 7 a ca l’Anglada. En la sessió dels dimarts també es fan 
classes d’aquarel·la dirigides a totes les persones que vulguin 
perfeccionar la tècnica o iniciar-s'hi. De cara les properes festes 
nadalenques també ha preparat uns tallers de garlandes de Na-
dal els dies 16, 23 de novembre i 14 de desembre que es faran a 
ca l’Anglada. Per a més informació podeu trucar al 677 613 096 
o escriure a estuditresllunes@gmail.com

JxCAT 865 43,23 %

ERC 631 32,53 %

CUP-PR 262 13,09 %

ECP-GEC 71 3,55 %
PSC 70 3,50 %

PP 38 1,90 %

VOX 25 1,25 %

Cs 22 1,10 %

Altres 9 0,45 %

La sala de tallerisme de ca l’Anglada és l’epicentre de diverses 
propostes pedagògiques artístiques. Josep Trilla és el respon-
sable de l’escola de dibuix i pintura i ensenya algunes tècniques 
pictòriques (aquarel·la, oli o acrílic) a més de dibuix artístic, als 
alumnes de totes les edats que reben classes personalitzades 
d’acord amb el seu nivell, la qual cosa permet apuntar-s’hi en 
qualsevol moment. Tot i que el curs va començar el mes d’octu-
bre passat les inscripcions són sempre obertes. Les classes es 
fan tots els dilluns de 6 a 2/4 de 9 del vespre. Us podeu informar 
telefonant al 630 722 747 (Trilla).
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

C/ Comtes de Cabrera, 3
Sant Julià de Vilatorta

T. 636 671 877
samgomezlopez@hotmail.com

Perruqueria Montse
Els dimarts i els dimecres

us atendrem a hores convingudes
al telèfon 93 885 05 60

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

Dissabte: de 8h a 13h

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

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

criscmestilistes@gmail.com
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En el núm. 84 de la revista Vilatorta, hi ha una 
crònica esportiva de l’Oriol Chumillas amb 
aquest titular “El Santju guanya la promoció 
i puja a Segona Catalana” (de futbol) on fa 
constar “El somni d’aquells que, al llarg de la 
història, han treballat pel CF Sant Julià”.

En aquests moments d’eufòria és reconfor-
tant veure com amb tanta equitat es fa record 
de la gran munió de persones (avui anònimes) 
que des dels seus inicis han treballat apunta-
lant	(de	mil	maneres)	el	dificultós	camí	de	l’en-
titat. 
Per	això	 trobo	 tan	ajustada	 la	conclusió	fi-

nal de l’Oriol: “Un somni que lluny de ser el 
de pocs, va ser el de molts”, perquè hi engalta 
una rematada d’aquelles que “entren per l’es-
caire”.

L’enhorabona.
JoBoTo

Els plataners de la Rambleta, encara en perill
El dia 1 d'octubre de 2019, Josep Selga (autor 
de l'informe que recomana substituir els 29 pla-
taners si es fan les obres) va dirigir uns sondat-
ges a la Rambleta per encàrrec de l'Ajuntament 
i en presència de membres de la Plataforma 
Salvem els Plataners de la Rambleta que hi van 
acudir espontàniament. Aquestes excavacions 
van mostrar que les arrels no van per sota la 
calçada cap al centre del carrer, sinó que les 
principals	 anirien	 cap	 a	 les	 finques	 i	 un	 prim	
'mantell' per sota els panots de les voreres. 
Mitjançant aquesta prospecció, des del punt de 
vista de la Plataforma, queda invalidat el princi-
pal argument que esgrimia l'alcalde a l'entrevis-
ta que li va fer el Canal Taronja el passat 22 de 
maig, ja que efectivament seria possible passar 
els serveis mitjançant una rasa sense afectar 
les arrels.

L'Ajuntament es va comprometre a fer aques-
ta prospecció després que la plataforma acon-
seguís gairebé un miler de signatures en contra 
de la tala dels 29 plataners de la Rambleta, que 
posteriorment va presentar en forma d'instàn-
cia. Després de fer les prospeccions, la plata-
forma va demanar una nova reunió a l'Ajunta-
ment	 però	 la	 data	 inicialment	 fixada	 ha	 estat	
posposada per motius d'agenda de l'alcalde, 
i al tancament d'aquest article estem a l'espe-
ra d'una nova data de reunió. Hem de recordar 
que el mateix autor de l'informe que va encar-
regar l'Ajuntament ha reconegut en diverses 

ocasions que hi ha alternatives per l'adequació 
del carrer i la conservació dels arbres, tal com 
ho	demanem	un	miler	de	persones	que	identifi-
quem el nostre poble amb aquest patrimoni viu. 
La qüestió és si cal prioritzar la implementació 
tècnica d'un projecte urbanístic o la preserva-
ció d'un paisatge centenari compatible amb la 
necessària actualització de la pavimentació i els 
serveis del carrer.

Encara més, la plataforma defensa l'establi-
ment de criteris sobre el tractament de l'arbrat 
en cas d'actuacions de millora o reforma però, 
mentre aquests no arriben, al carrer Pare Ma-
nuel Cazador l'actuació sobre una vorera ha 
comportat la tala de 6 arbres que se sumen a 
molts altres que han anat desapareixent en ac-
tuacions similars i que no han estat substituïts. 
Fixeu-vos en la quantitat d'escocells buits arreu 
del poble!
És	per	això	que	demanem	el	suport	continuat	

de tots els signants i persones que no voleu un 
model de poble amb cada vegada menys ar-
bres i més escocells buits. Quan l'Ajuntament 
ens vulgui informar, hi hem d'anar tots, no no-
més la plataforma!

No us quedeu aturats: seguiu la Plataforma 
Salvem els Plataners de la Rambleta a les xar-
xes socials (@salvemplatanersrambleta, a Fa-
cebook i Instagram).

Plataforma Salvem els Plataners de la Rambleta
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a El Cant de la Sibil·la, protagonista del Nadal en Vers
Rosa Mari Ramírez Abella 
és titulada en Interpretació de 
Cant pel Conservatori Superior 
de Música del Liceu, en Peda-
gogia del Cant pel Conservatori 
Superior de Música del Liceu i 
en Logopèdia per la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. 
Actualment continua la seva 
formació com a soprano amb 
Francesca Roig. És la Sibil·la de 
la Basílica de Sant Gaietà des de 
l’any 2007 i de l’Oratori de Sant 
Felip Neri de Barcelona des de 
2012. 

Rosa Maria Abella Muniesa 
estudia al Conservatori Superior 
de Música del Liceu de Barce-
lona i al Conservatori Superior 
Municipal de Música de Barce-
lona al temps que estudia Cièn-
cies de l’Educació a la universitat 
i posteriorment es llicencià en 
Psicopedagogia. Professora titu-
lada superior en solfeig i teoria 
de la música, acompanyament i 
transposició, i també és profes-
sora titulada superior de piano. 
Forma part del grup Piano i cas-
tanyoles Trio.

Montserrat Abella Aymat es-
tudia al Conservatori Superior 
de Música del Liceu de Barcelo-
na al temps que estudia Ciènci-
es de l’Educació a la universitat 
Ramon Llull i posteriorment es 
llicencià en Logopèdia. Forma 
part del grup Piano i castanyo-
les Trio.

Rafael Ramírez Iborra comen-
ça la seva vida professional com 
a instrumentista i compositor. 
Des de 1970 dedicat a la peda-
gogia a l’ensenyament privat i 
des de 1985 fins al final de la 
seva etapa docent al Conser-
vatori Superior de Música del 
Liceu de Barcelona com a Pro-
fessor d’harmonia, contrapunt i 
fuga.  Actualment dedica el seu 
temps a la composició i divul-
gació pedagògica.

La soprano Rosa Mari Ramírez Abella, acompanyada de Rosa Maria Abella –cla-
vicèmbal- i Montserrat Abella i Rafael Ramírez –viola de Roda, flauta de bec i 
percussió- interpretaran el Cant de la Sibil·la en el marc de la IX edició del Nadal 
en Vers. L’església parroquial de Sant Julià serà l’escenari d’un acte en què també 
s’interpretaran peces dels segles XIV, XVI i del barroc.

El Cant de la Sibil·la és un drama litúrgic força estès per tota l’Europa medi-
eval i va anar desapareixent al segle XVI, arran de les disposicions del concili de 
Trento, que el considerava un ritual pagà. Aquesta peça de teatre religiós només 
s’ha conservat intacte a Mallorca, on el 2010 va ser declarat Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. L’interès pel Cant de la Sibil·la 
a Catalunya va renéixer al segle XIX, gràcies a alguns folkloristes, i de mica en 
mica s’ha anat recuperant.

Representat abans de la missa del Gall, a la Nit de Nadal, el Cant de la Sibil·la 
el protagonitza un nen o una dona vestit amb mantell de seda i amb una espasa 
a la mà. La Sibil·la és una endevinadora provinent del món pagà que amb el seu 
cant pronostica el judici final i l’adveniment de Crist.

NADAL EN VERS 
programa

Cant de la Sibil·la
Àries del Messies, G. F. Handel

Rejoice greatly, O daughter of Zion 
How beautiful are the feet of them 

If God be for as 
Amor dormiglione, B. Strozzi

Los set goxts, Llibre Vermell de Montserrat
Soleta i verge estich, Cancionero de Gandía

Rey a quien reyes adoran, Cancionero de Upsala

diumenge 29 de deSembre - 6 de La tarda

eSgLéSia de Sant JuLià de ViLatorta - entrada gratuïta

Coordinador de l’acte: Lluís Badosa
Amb la col·laboració de la parròquia de Sant Julià de Vilatorta
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CELEBRACIÓ DE SANT JULIÀ 
Patró de la parròquia

Dissabte, 11 de gener
6 de la tarda - Ca l’Anglada

INAUGURACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ
L'OFICI DE
SABATER
Oberta tots els dies,
excepte els dijous.
Horari: de 10 a 1 del migdia

Diumenge, 12 de gener
12 del migdia - Església parroquial

MISSA EN HONOR A SANT JULIÀ
Amb el cant en llatí del compositor Ramon Victori

5 de la tarda - Pavelló municipal 

BALLADA DE SARDANES
AMB LA COBLA

JOVENÍVOLA DE SABADELL

2020

M’he proposat de viure’l com si fos el darrer,

aquest any que comença farcit d’expectatives.

Hi haurà de tot, i tant!, no ho dubto gens ni mica:

les hores inclements, les hores emboirades,

s’alternaran sovint amb tocs de benestar.

Hi haurà també les llargues estones anodines

que no tindran raó de ser tan duradores.

El meu metabolisme proposa l’alegria,

poder-la compartir sense rigor de límits

i amb èxit afrontar el repte d’existir.

Anton Carrera
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Català a l'atac

S’acosten les festes de Na-
dal  –no ‘els Nadals’, com 
diu algú– i per aquestes da-
tes fem servir alguns mots 
que la resta de l’any estan 
adormits. Parem-hi atenció i 
intentem dir els que toquen:

Hi ha la celebració del dia 
de Nadal, que és el 25 de 
desembre, i de la Nit de Na-
dal (i no pas ‘Nit bona’), que 
és el dia 24, o sigui la vigília 
de	Nadal.	És	en	aquesta	data	
que solem fer cagar el tió (i 
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Oficina de català del
cOnsell cOmarcal d'OsOna

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

osona@cpnl.cat

centre de nOrmalització 
lingüística d'OsOna

Carrer del Pla de Balenyà, 30-32 
08500 Vic

Telèfon 93 886 65 88
vic@cpnl.cat

Web: https://www.
cpnl.cat/xarxa/cnlosona/

Bunyols de Nadal

I com a curiositat, mireu com es diu en altres llengües:

Bon Nadau e erós an nau (aranès) 
Bo Nadal e feliz ano novo (gallec) 
Feliz Navidad y próspero año nuevo (castellà) 
Zorionak eta urte berri on (èuscar) 
Joyeux Noël et bonne année (francès) 
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr (alemany) 
Buon Natale e felice anno nuovo (italià) 
Merry Christmas and Happy New Year (anglès)

Molts refranys de Nadal ens parlen de retrobament familiar, 
de la llargada del dia, d’aspectes agrícoles i d’un temps en què 
sembla que feia molt més fred que no pas ara. Us n'exposem 
alguns a continuació:

Per Nadal, cada ovella al seu corral i per Sant Esteve, cadascú 
a casa seva.
Per Nadal, pas de pardal; per Sant Esteve, un de llebre; per 
Any Nou, un de bou; i pels Reis, ase és qui no ho coneix.
Nadal amb lluna, any de fortuna.
Les dolçaines de Nadal solen dur mal de queixal.
El vi de Nadal ni emborratxa ni fa mal.
Nadal en dimarts, dolent per als sembrats.
Nadal amb gelada duu bona anyada.
De Nadal a Sant Esteve durarà la bondat teva.
Pels Reis el dia creix i el fred neix.

CPNL - Oficina Osona

no ‘fer el cagatió’ ni ‘cagar el 
tió’ –aquest últim cas no me’l 
vull imaginar!). Les cases es 
decoren amb un pessebre (i 
no un ‘belem’) i un arbre de 
Nadal carregat de llumets (i 
no de ‘llumetes’) i de garlan-
des o serrellets (i no ‘guir-
naldes’ o ‘espumillons’).

El dia 31 de desembre se 
celebra la Nit de Cap d’Any 
(i no ‘Nit vella’), en la qual 
ens mengem el raïm o els 12 
grans de raïm (i no ‘els ra-

ïms’) i l’endemà és el dia de 
Cap d’Any (i no ‘Any nou’).

Mengem torrons, neules, 
escudella i carn d’olla, po-
llastre rostit, gall dindi farcit, 
canelons, tortell de reis... Fi-
xem-nos-hi bé i evitem els 
bunyols!

I a l’hora d’expressar bons 
desitjos amb una nadala (i 
no un ‘christmas’), mirem de 
dir i escriure Bon Nadal (i no 
‘Feliç Nadal’) o Bones fes-
tes.
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Ramon Boixeda (@ramnbxda) 24 de novembre
Aquella diguem-ne mentalitat catalana de gos 
apallissat que, sota la seva capa de vernís de vir-
tut, veu la palleta a l'ull de l'altre i la biga al propi.

Laia Albó (LaiaAlbo) 23 de novembre
Hem anat tres quarts d’hora del viatge de Vic a 
Barcelona amb una alarma vermella encesa que 
feia un soroll impressionant. Caldria renovar/revi-
sar busos urgentment abans que prenguem mal, 
Sagalés! 

Alter-Cat (@IRicdeM) 23 de novembre
Us explicaré una història bonica: pel març vam 
perdre una gossa podenca al Figaró. Vam avisar 
veterinaris i rurals. Hi ha qui ens ajuda per Twitter 
reenviant l'avís. D’altra banda, la veterinària de 
Sant Julià de Vilatorta posa al Facebook les fotos 
dels animals perduts. Una persona que veu les 
dues publicacions em truca i m'envia les dades. 
Malauradament no era la meva gosseta, però la 
xarxa ha funcionat perfectament, i aquesta serà 
adoptada i estimada.

Elena de la Cruz Vergari (@delaCruzVergari) 
22 de novembre
Sabeu si encara existeix aquest penell a Sant 
Julià de Vilatorta (Osona)? Repiuleu, si us plau! 
Fixeu-vos que bonic el detall del cistell per portar 
el porró, els esclops i el nasó!

Joan Arimany Juventeny (@joanarimanyjuv) 
19 de novembre
Tal dia com avui de 1530, signa contracte el 
mestre Pere del Quer per fer dues capelles de 24 
pams de quadre amb voltes cobertes de nervis 
de pedra picada amb una imatge esculpida en 
cadascuna a l’església de Vilalleons.

Dani Blasi Babot (@pastorcatala) 15 de novembre
Es revela el misteri... L'aigua de Les Set Fonts 
de Sant Julià de Vilatorta no ve del Montseny, 
sinó dels Cingles de Romegats. Una aigua que 
representa el 35% de la que necessita el munici-
pi #SetmanadelaCiència.

Vilatortins 
en xarxa @

L'ordenança municipal diu que el propietari 
ha d'adoptar mesures perquè el seu gos no 
embruti amb dejeccions fecals els carrers i 
espais públics i evitar que faci pipí a les fa-
çanes i en el mobiliari urbà. També diu que 
l'amo està obligat a recollir i retirar els ex-
crements de l'animal de forma immediata. 
Sembla però que hi ha algú que a certes ho-
res de la nit o a primera hora de la matinada 
li és més pràctic engegar el gos al carrer i 
esperar que torni a casa després d'haver-se 
cagat i pixat a qualsevol lloc. 

Els propietaris també estan obligats a im-
pedir que els gossos lladrin a la nit –de les 
22h a les 8h– i han de prendre les mesures 
necessàries si l'animal borda insistentment 
durant el dia. També està prohibit deixar-lo 
sol en patis, terrasses i balcons. A les vies 
públiques els gossos han d'anar lligats.
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Tomas Nihlen (@tomasnihlen) 8 de novembre
Avui he pres un cafè a Sant Julià de Vilatorta. 
Preguntava per un cafè amb llet i la cambrera 
m’anava responent: “Café con leche?”. A Sant 
Julià de Vilatorta, OSONA! Intento aprendre una 
llengua nova, no canviïs d’idioma, si us plau! 

Institut La Plana (@inslaplana) 30 d’octubre
Els alumnes de 2n d'ESO han fet una caminada 
per la Ruta dels Molins fins a Les Set Fonts de 
Sant Julià de Vilatorta. Una excursió de cohesió de 
grup que dona el tret de sortida a la Castanyada!
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Trenta anys darrere el taulell de la Crossandra

Fina Godayol Pérez fa 30 anys que treballa a la Crossandra. 
Va començar-hi a despatxar vuit anys després de la seva 
obertura, el 1989. Darrere el taulell del carrer Núria, ha vist 
créixer poble, el canvi de la fisonomia del comerç i també 
dels clients que han anat travessant la porta de l'establiment.

Nascuda a Sant Julià de Vilatorta el 7 de setembre 
del 1965, ha viscut tota la vida al poble, primer amb 
els seus pares i germans, i ara amb el seu marit Pere 
i les seves filles Cristina i Núria. S'estima Sant Julià i 
la seva gent, tant com la seva feina. Li encanta i per 
això ho considera "una sort". Potser per tot això, tot 
el poble la coneix com "la Fina de la Crossandra".

"De petita sempre jugava a botiguetes"

Sempre ha volgut 
ser botiguera?
De petita sempre jugava a 
botiguetes, m'encantava 
despatxar. De fet, la meva 
primera feina als 13 anys 
va	ser	a	la	botiga	de	"la	
Lecheria".	Aquell	estiu	la	
meva mare em va dir que 
havia de treballar en lloc 
de passejar pels carrers. 
Em va buscar dues feines: 
de botiguera o perruquera. 
Vaig escollir la botiga.

I com va anar a parar 
a la Crossandra?
Després de la Lecheria 
vaig anar a treballar a la 
fàbrica de can Rossinès. 
A la Crossandra buscaven 
dependenta i un dia vaig 
fer el comentari que la 
feina m'aniria bé perquè en 
Pere també feia festa els 
dilluns. Aquest comentari 
va arribar a la Carme i 
m'ho va proposar. Va ser 
llavors que hi vaig anar.

Si no hagués estat 
botiguera, què li 
hagués agradat fer?
No m'ho he plantejat mai. A 
l'hora de treballar, tant me fa 
fer una cosa com una altra. 
Tot el que sigui fer feina 
manual, m'agrada. I la feina a 
la Crossandra t'omple molt.

Per què?
És	molt	gratificant.	Parles	
amb un, amb l'altre, 
t'expliquen les seves 
coses... A més, és una feina 
molt distreta. No tens pas 
temps de pensar si tens un 
problema o un maldecap.

Què és allò que més 
li agrada fer?
M'agrada molt despatxar i 
omplir la botiga. Omplir-la és 
molt monòton perquè cada 
dia fas el mateix, però quan 
la	tens	plena	dius:	"Oita	que	
bonic,	quin	goig	que	fa".	I	
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també la tinc al vespre quan 
està buit i s'ha venut tot.

Després de tants anys, 
ha vist l'evolució de 
la Crossandra. Quan 
va començar agafar la 
bona fama que avui té 
arreu de la comarca?
Ha estat progressiu. Quan 
vaig començar a treballar-hi, 
ja tenien la botiga de Vic al 
carrer del Dr. Junyent. Allà 
no la coneixia massa gent, 
però quan la vam posar 
a la rambla Hospital, va 
ser un boom. A Vic es va 
començar a tenir molta més 
feina i ens va començar a 
conèixer molta més gent. 
Aquí Sant Julià va anar 
creixent mica en mica.

Al principi éreu 
poc personal...
Érem	la	Carme	i	jo	de	
dependentes, i en Joan i 
un altre pastisser. Només 
quatre. De Mica en mica, 
com que hi havia més 
feina, el cap de setmana 
ja érem una dependenta 
més. Als estius també es va 
reforçar, ja que hi havia més 
feina, sobretot a l'agost.

A l'estiu?
Abans era impensable 
tancar un diumenge 
d'estiu a la tarda perquè hi 
havia molta feina amb els 
estiuejants que venien de 
Barcelona. Ara en canvi, 
hi ha més feina a l'hivern 
que a l'estiu. Ha canviat.

Com ha canviat el 
comerç de Sant Julià 
després de 30 anys?
N'hi ha molt menys. 
Abans hi havia uns 1.800 
habitants i una quinzena de 
botigues. Ara amb 3.000, 
n'hi ha menys. Actualment 
es compra a les grans 
superfícies perquè es troba 

de tot. La sort que tenim a 
la Crossandra, com pot ser 
a les carnisseries, és que 
oferim un producte artesà i 
no és el mateix comprar-los 
al supermercat. Tot i això, 
amb les grans superfícies 
costa molt de competir.

Com està de salut 
el comerç local?
No gaire bé, tenint en 
compte que van tancant 
botigues. Per sort, la 
Crossandra no hi hem notat. 
Tenim	clients	molt	fidels	
que ens venen a comprar 
pel producte, pel tracte...

S'ha de reivindicar més el 
comerç de proximitat?
És	el	que	intentem	fer	des	de	
l'Associació de Comerciants, 
tot i així costa moltíssim. 
Crec que està relacionat 
amb la manera com vivim: 
sempre amb presses i ho 

necessitem tot al moment.

Amb tantes presses 
es perd l'essència del 
comerç de tota la vida?
Sí, s'ha perdut una mica. No 
és tant com abans. Anem 
amb presses a tot arreu.

Ha canviat la forma de 
comprar dels clients?
Abans venien les senyores al 
matí, després de fer la feina, i 
t'explicaven les seves coses, 
com què farien per dinar. 
Ara al matí, pràcticament 
no tens vendes i les fas a 
la tarda i són més ràpides. 
La gent ve a buscar el pa o 
el croissant per l'endemà.

Ha canviat la forma 
d'atendre el client?
Quan entra un client, ja 
saps si vol anar per feina o 
li agrada petar la xerrada. 
Sempre dic a les noies 

"Abans hi havia uns 1.800 habitants
i una quinzena de botigues"
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per endavant del client per 
atendre'l bé. M'agrada molt 
que marxi satisfet i content.

Venen més homes o 
més dones a comprar? 
Ha canviat també en 
aquest aspecte?
Ara venen tant homes 
com dones. I curiosament 
els diumenges al matí 
està ple d'homes.

En el cas de la Crossandra, 
sempre hem vist dones 
despatxant, tot i que a 
dins l'obrador hi ha cada 
vegada més paritat. 
Creu que hi hauria 
d'haver homes també?
Hauríem de poder tenir 
nois i noies per igual. 
La imatge de venedor a 
darrere un taulell sempre ha 
estat la d'una dona, però 
penso que amb el temps 
s'haurà d'anar canviant.

Costa combinar la 
maternitat amb uns 
horaris de botiga, 
sovint intempestius?
Deu-n'hi-do. He tingut la 
gran sort que la Carme 
[Cuiné] és molt humana i 
sempre ho tenia present si 
tenia nens petits, i m'ho ha 
posat molt fàcil. Però recordo 
especialment el dia de la 
Cavalcada de Reis travessant 
la plaça Catalunya corrents i 
plorant. Anava tard i la botiga 
estava plena de gent. Volia 
fer-ho tot, però res ben fet.

Creu que s'avançarà cap 
a una reforma horària?
Es lluita molt per això, però 
és molt difícil pel tipus de 
producte que oferim. Per 
exemple, en diades, com el 
24 de juny, Sant Joan, no es 
pot tancar abans perquè no 
pots anar a buscar la coca 
abans. Si que és veritat, 
que aquest any va caure 

en diumenge i vam poder 
plegar a les 7 de la tarda, 
cosa impensable abans. Ara 
les últimes les fem a una 
hora que tenim marge. Ens 
agradaria molt poder ser a 
l'hora en aquestes diades 
perquè tothom té família.

La seva filla gran ha après 
a caminar a l'obrador 
de la Crossandra. Què 
creu que els ha ensenyat 
a les seves filles?
T'ho haurien de dir elles, 
però potser que la vida és 
una lluita cada dia i si vols 
guanyar alguna cosa, t'ho 
has de treballar. També 
l'estimació per la feina. 
En el meu cas no és una 
obligació perquè m'encanta 
la	feina	que	faig.	És	una	
sort, no tothom pot dir-ho.
Estar de cara al públic 
suposa atendre amb 
bona cara tot i els mals 
dies. Se n'aprèn ràpid o 
costa? Depèn del dia?
Sobretot depèn del dia. 
Però si la feina t'agrada, 
és travessar la porta 
i me n'oblido de tot i 
em poso a treballar.

Durant aquests 30 
anys, què ha après 
darrere el taulell?
Moltes coses. No te les 
podria dir totes. Primer de 
tot, he après a viure el dia a 
dia, no angoixar-me amb què 
passarà demà. A la feina, hem 

Ídol: Els meus pares, i els esforços que han fet al llarg 
de la seva vida
Polític: No m'agrada la política, però admiro els que es 
posen al davant.
Pel·lícula: El diario de Noa
Cançó: Hallelujah de Leonard Cohen, Vestida de Nit de 
Sílvia Pérez Cruz i País petit de Lluís Llach
Llibre: El penúltimo sueño d'Ángela Becerra, La Fugiti-
va de Blanca Busquets, i La catedral del mar d'Ildefon-
so Falcones
Color: Taronja
Número: 3
Somni: Crec que l'he complert: formar una família i 
tenir una feina que m'agrada.
Mar o muntanya: Tot
Salat o dolç: Depèn del moment

"Hem d'anar un pas 
per endavant del 
client per atendre'l bé"
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passat per entrebancs, com 
que et vinguin a recollir un 
encàrrec i no tenir-lo a punt. 
En aquell moment te n'has 
de sortir com pots. Això 
t'ensenya moltíssim perquè 
has de solucionar-ho i de fer 
que aquell client marxi tan 
poc enfadat com puguem. 
Abans era molt metòdica i 
ara he après a solucionar-
lo al moment perquè cada 
dia és un problema. D'altra 
banda, també he perdut la 
vergonya perquè ho era molt.

Va començar a treballar 
amb la Carme i hi va estar 
molts anys. Com va viure el 
moment de la seva marxa?
Plorant quatre dies seguits, 
tot i estar molt contenta per 
ella. Sabia que arribaria el 
dia que la Carme plegués, 
però no em pensava que 
fos llavors. Quan ens ho 
va explicar, el primer que 
li vaig dir que aniria amb 
ella anés on anés. Després, 
vaig veure que el meu lloc 

era la Crossandra i vaig 
anar-ho paint. Cal dir que la 
Carme ens va cuidar molt 
bé amb qui ens deixava 
i com ens deixava.

La relació anava més enllà 
de mestressa-treballadora?
Sí. La Carme va començar 
sent la meva cap i ha acabat 
sent la meva germana gran. 
M'ha ajudat molt en tots 
els sentits. D'altra banda, el 
primer dia que vaig conèixer 
el nou cap, en Josep 
Novellas, també vaig veure 
que hi estaria molt bé.

Després d'aquest temps 
ha sobreviscut. Com ho 
veu ara amb perspectiva?
Molt bé. En Josep també és 
una persona molt propera 
com la Carme. Jo fa trenta 
anys, però n'hi ha que fa 
25 o 20. Som una gran 
família i ens portem tan bé 
i ens coneixem tant. En 
Josep hi és com un cap, 
però també ens deixa fer 

molt, suposo perquè també 
veu que la cosa rutlla.

Per què les responsabilitats 
van canviar molt en el 
traspàs? Com ho va portar?
No ho vaig portar massa 
bé perquè no m'ha agradat 
mai manar. Si bé me n'he 
adonat que faig coses que 
ja feia, abans sempre tenia 
la	Carme.	És	una	cosa	tan	
simple com el dia de les 
coques decidir si a última 
hora es feien més coques 
o no. Ara he de prendre la 
decisió. Costa perquè, a 
més, sempre he estat caga-
dubtes. He agafat el càrrec 
d'encarregada perquè la gent 
del meu costat sap la feina 
que ha de fer. Per tant, dono 
la cara i no faig molta més 
feina de la que feia. Tots som 
un i treballadors per igual.

Què és el que més li 
agrada de Sant Julià?
Els carrers i el bosc. Sempre 
he estat a Sant Julià i no puc 
pensar	en	un	altre	lloc.	És	un	
poble preciós estèticament 
i la gent és una passada. A 
vegades venen venedores de 
Vic a despatxar a Sant Julià, 
i ens diuen que la gent és 
més propera. Es fan estimar.

I quin lloc li agrada més?
Com que sóc de carrer 
amunt, m'agrada 
molt Puigsec.

I de producte de la 
Crossandra?
No sabria quin triar-te. 
N'hi ha de molt bons, 
començant per la coca 
de pa acabada de fer al 
matí, des de la mousse 
de xocolata amb cruixent 
de neules. Ara m'agrada 
bastant tot, m'he tornat 
llaminera a la Crossandra.

  

Carles Fiter

"La Carme va començar sent la meva cap
i ha acabat sent la meva germana gran"
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Josep M. Muñoz Verdaguer
Reparacions i muntatges:

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

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

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

CARRER DE MONTSENY, 39
SANT JULIÀ DE VILATORTA
TEL. 93 812 21 04 / 629 05 95 55
MAIL vilatortacristall@gmail.com
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iLes fonts del nostre entorn
La font d'en Pep
No se sap d'on li ve el nom, però el lloc té un 
lligam molt estret amb les hortes de Sant Julià, 
situades a l'altra banda del torrent. 

D'uns anys ençà el seu entorn ha canviat 
radicalment. La pobra font ha sofert un doble 
damnatge: la frondosa pollancreda ha estat 
substituïda per carrers, parcel·les i cases, i la 
sobreexplotació dels aqüífers, llargues tempo-
rades de sequera i moviments de terra han min-
vat el seu cabal, que revé molt de tant en tant, 
i el petit rajolí d'aigua no és apte per al consum 
humà per la presència de nitrats.

Queda enrere el temps que el seu doll gene-
rós picava l'ullet als hortolans que després de 
treballar la terra s'hi atansaven amb la fanga o 
l'aixada a l'esquena per sadollar la set i reposar 
de la suada. 

Quin anar i venir de la font al tros i del tros a la 
font, travessant el petit pont del torrent!

El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleri-
es-Savassona, amb la voluntat d’acostar i ex-
plicar l’espai natural a les persones dels muni-
cipis del seu àmbit, va començar durant el curs 
2018-19 una col·laboració pilot amb l’escola 
pública Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta amb 
l'objectiu que els nens i les nenes descobrissin 
diversos aspectes de l’espai natural i establis-
sin un vincle amb l’entorn més proper del lloc 
on viuen i creixen.

Durant els mesos d’abril, maig i juny, es van 
organitzar vàries sessions temàtiques per a 
cada curs, de primer a quart de primària. Les 
sessions, d’un matí de durada, s’estructuraren 
en una activitat a l’aula i un taller pràctic fora de 
l’escola, sempre buscant entorns propers per 
tal que es poguessin desplaçar a peu des de la 
pròpia escola.

Els nens i les nenes de primer van treballar 

Consorci
de les
Guilleries
Savassona
Els alumnes de
l'escola Bellpuig
coneixen l'Espai Natural

els ocells de l’espai natural i van aprendre en 
què	s’havien	de	fixar	per	a	diferenciar-los,	així	
com reconèixer els seus cants i els hàbitats on 
viuen. Els de segon van fer una sessió sobre els 
amfibis	i	van	anar	fins	a	la	bassa	d'en	Burdom	
per	descobrir	els	amfibis	que	hi	viuen.

Els de tercer van fer una jornada centrada 
en els mamífers més importants del parc, i van 
veure com els podem reconèixer a través de 
l’estudi dels seus rastres. Els més grans, els de 
quart, van fer una sortida per estudiar la geolo-
gia de l’entorn i comprendre com s’han format 
el relleu i el paisatge que tenim ara.

Totes les activitats es van valorar positiva-
ment per part de l’equip directiu i dels mestres, 
i pel curs 2019-20 es completaran i repetiran 
amb els nous alumnes. Per aquest curs, també 
s’ampliarà aquesta activitat de col·laboració a 
l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles.

Bell paratge de records llunyans, lloc de fon-
tades, d'acampades d'escoltes, de jocs i de xo-
colatades.
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Els primers assentaments hu-
mans depenien de la proximi-
tat de l'aigua i altres recursos 
naturals.	 És	 evident	 que	 la	
surgència de les Set Fonts –
antigament anomenada font 
Noguera (i no font de la No-
guera)– va facilitar l’establi-
ment dels primers habitants 
del poble. Un doll d’aigua ca-
balós que juntament amb ter-
ra de conreu va permetre el 
desenvolupament de l’activi-
tat humana en aquestes con-
trades. Tanmateix, els éssers 
humans sempre han tingut una 
gran	capacitat	de	modificar	el	
seu hàbitat amb accions com 
ara el regadiu, la construcció, 
el transport, la manufactura, la 
desforestació i la desertització. 
Tot i això, la manera com can-
via i s'altera un hàbitat és pro-
vocat, sovint, pels canvis po-
blacionals que es produeixen.

Però, com és que surt aigua 
en aquest lloc concret? Fins 
ara no hi havia cap estudi per 
saber l’origen de l’aigua de les 
Set Fonts ni la seva vulnera-
bilitat pel que respecta al ca-
bal i a la qualitat. Per aquest 
motiu l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta va encarre-

gar un estudi hidrogeològic a 
Josep Mas-Pla per determinar 
el funcionament hidrogeològic 
i el balanç hídric de la font. 
L’estudi també ha servit per 
proposar un perímetre de pro-
tecció que ajudi a preservar la 
capacitat d’abastament de la 
font i la seva qualitat, tant per 
les funcions ecològiques com 
lúdiques de l’entorn del parc.

La geologia explica 
l’origen de les Set Fonts

El sistema hidrogeològic que 
determina la surgència de les 
Set Fonts està associat als ni-
vells de gresos grisos d’edat 
eocènica, és a dir, sedimentats 
fa uns 45 milions d’anys, que 
aflora	 al	 terme	 de	 Sant	 Julià.	
Aquesta formació geològica, 
que constitueix l’aqüífer que 
alimenta a les Set Fonts, té un 
gruix entre 40 i 60 metres i pre-
senta una porositat per disso-
lució i, en menor grau, per frac-
turació.	Aflora	en	una	superfície	
aproximada de 4,4 km2 a l’est 
del municipi en forma d’aqüí-
fer lliure, excepte a les proxi-
mitats del nucli urbà on que-
da	 confinat	 per	 uns	 nivells	 de	

margues en el sector oest. El 
confinament	i	el	fet	que	les	gre-
sos grisos varien cap a l’oest 
transformant-se en materials 
molt menys permeables afavo-
reixen la presència d'aquesta 
deu. Aquestes condicions ge-
ològiques mantenen el nivell 
hidràulic del sistema elevat i, 
per tant, permet la surgència 
d’aigua subterrània en el punt 
on s’ubica les Set Fonts.

Estructuralment, la zona no 
presenta cap element tectònic 
destacable, exceptuant la falla 
d’Arbúcies, de gran importàn-
cia en el relleu regional, i que 
mor a la cinglera de Rome-
gats, prop de Sant Llorenç. No 
es descarta, però, que l’orien-
tació de la riera de Sant Julià a 
l’indret de les Set Fonts pugui 
estar afectada per una petita 
fractura, amb una orientació 
semblant a la falla esmentada, 
que faciliti l’aparició de la deu.

Aigua
bicarbonatada-càlcica

El brollador de les Set Fonts, 
situat a 575 metres sobre el 
nivell del mar, presenta una 
bona uniformitat hidroquími-

D'on ve l'aigua de les Set Fonts?
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L'àrea de recàrrega de l'aqüífer de les Set Fonts té una superfície d'uns 4,4 
quilòmetres quadrats i es troba situada a l'est del nucli urbà, compresa entre 
sectors de Puigsec, l'Ausió i Cànoves, fins a la Riera de Sant Julià.

Tall geològic del sector sud del terme de Sant Julià. L'aqüífer que alimenta 
les Set Fonts es troba en el nivell c) format per gresos grisos i conglomerats.  
Llegenda:
a) Gresos arcòsics.
b) Margues grises amb intercalació de gresos.
c) Gresos grisos i conglomerats.
d) Conglomerats i gresos vermells.
e) Gresos, conglomerats i lutites vermelles.     
    Brollador de les Set Fonts

ca de tipologia bicarbonata-
da–càlcica que manifesta un 
origen únic i molt estable de 
la recàrrega i poc afectat per 
altres captacions. El caràcter 
bicarbonat-càlcic de l’aigua 
subterrània està associat bà-
sicament a la interacció ai-
gua-roca en el subsòl i es deu 

a la dissolució de calcita pre-
sent en els sediments. 

La concentració de nitrat a 
les Set Fonts procedeix de la 
fertilització de les zones agrí-
coles situades dins de la zona 
de recàrrega de l’aqüífer en 
el sector oriental del terme 
municipal de Sant Julià de 

Vilatorta. Les concentracions 
de nitrat mesurades als anys 
2014 i 2015, durant el període 
d’estudi, oscil·laren entre 30 i 
40 mg/L; valor que, tot i no su-
perar el límit legal de 50 mg/L 
per el seu ús domèstic, sí que 
és preocupant i s’ha de tenir 
en consideració.

El brollador de les Set Fonts es troba 
darrera de la paret de la mateixa 
font, en un recinte clos.

L'aqüífer associat amb les Set 
Fonts és en el nivell de gresos de 
la formació Tavertet. La surgència 
es deu a l'erosió causada per 
la riera de Sant Julià. Malgrat 
les incerteses hi ha un equilibri 
entre els recursos subterranis i la 
demanda coneguda.
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La hidrogeologia és la ciència que estudia l'origen i la formació de les 
aigües subterrànies, les formes de jaciment, la seva difusió, moviment, 
règim i reserves, la seva interacció amb els sòls i roques, el seu estat 
(líquid, sòlid i gasós) i propietats (físiques, químiques, bacteriològiques 
i radioactives); així com les condicions que determinen les mesures del 
seu aprofitament, regulació i evacuació.

Un aqüífer és una formació geològica, o conjunt de formacions, 
que permet emmagatzemar l’aigua i deixar-la fluir en el seu interior. 
A més, ha de permetre la seva extracció d’una manera que cobreixi 
les necessitats d’aigua d’una manera econòmicament rentable i 
sostenible; és a dir, que el seu ús pugui mantenir-se en el futur ateses 
les condicions hidrogeològiques particulars de l’aqüífer.

Aquesta anàlisi de l'aigua de la font Noguera, realitzada l'any 1885 pel doctor 
Benessat, va ser publicada en el llibret que es va editar a la dècada del 1950 
per promocionar del projecte d'urbanització senyorial que es volia construir a 
la finca d'Altarriba i era la reproducció del text del treball del Dr. Jaume Alme-
ra: "Descripción Geológica y Génesis de la Plana de Vich", publicada l'any 
1906 a "Memórias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona".

La pluja en
garanteix el cabal

Segons les dades de l’obser-
vatori MeteoVilatorta, els valors 
mitjans de precipitació local 
anual entre els anys 1987 i 2015 
van ser de 719 mm amb una os-
cil·lació de en més o en menys 
31 mm. La meitat dels anys es 
troben entre 550 i 660 mm i 
l’altra meitat entre 660 i 1.192 
mm. Els mesos amb més pluvi-
ometria d’aquest període són el 
maig amb una mitjana 79,1 mm 
i el setembre amb 83,9 mm, i els 
mesos més secs són el febrer 
amb 26,9 mm i el juliol amb 52,5 
mm de mitjana, presentant una 
estacionalitat pròpia del clima 
mediterrani. Només un 14% de 
la	 precipitació	 s’infiltrarà	 final-
ment al subsòl garantint el ca-
bal de la deu de les Set Fonts, 
excepte en períodes llargs de 
sequera. 

Mesurat cada quinze dies en-
tre el novembre de 2014 i l’abril 
de 2015, el cabal mitjà de la 
deu pels brocs de les Set Fonts 
és de 38 m3 diaris i de 630 m3 
diaris pel sobreeixidor situat a 
l’esquerra del conjunt arquitec-
tònic de la deu. Durant el perío-
de del mostreig es va observar 
una variabilitat alta, però que 
permet prendre aquests valors 
mitjans	 com	 a	 prou	 significa-
tius. El fet que la deu de les Set 
Font	s’aprofiti	sense	massa	pro-
blemes per al subministrament 
municipal indica un comporta-
ment de l’aqüífer poc afectat 
per l’estacionalitat o per altres 
bombaments. Cal pensar que 
les extraccions derivades de les 
Set Fonts destinades al submi-
nistrament urbà és d’un 30% 
del volum total que surt pels 
brocs i pel sobreeixidor. Aquest 
cabal derivat cap a la xarxa de 
distribució és només el 35% 
de la demanda urbana del mu-
nicipi. La resta de la demanda 
s’abasteix principalment del 
pou del Roser i de la connexió 
amb la xarxa d’Osona Sud.
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Josep Mas-Pla és doctor en Ciències Geològiques per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i doctor en Hidrologia i Recursos Hídrics per la 
Universitat d'Arizona (EUA). Actualment, és professor al Departament de 
Ciències Ambientals de la Universitat de Girona i investigador a l'Institut 
Català de Recerca de l'Aigua.

La importància d'un
perímetre de protecció

Arran d’aquests resultats 
s’ha proposat un perímetre 
de	protecció	a	fi	de	prevenir	
impactes sobre la quantitat 
i la qualitat de l’aigua de 
les Set Fonts. Els períme-
tres de protecció són una 
figura	 administrativa	 que	
permet establir unes àrees 
al voltant de la font on es li-
miten determinades actua-
cions antròpiques que evi-
tin malmenar els recursos 
hídrics subterranis. Pel cas 
de les Set Fonts i del pou 
del Roser, que són les dues 
principals fonts de submi-
nistrament amb recursos 
propis del municipi, s’han 
considerat uns perímetres 
al voltant del nucli urbà que 
s’estenen	 fins	 als	 cingles	
de Romegats i engloben 
tota la zona de recàrrega 
de l’aqüífer que alimenta 
a la deu de les Set Fonts, 
amb una àrea total d’uns 
10,7 km2.

Finalment, les Set Fonts, 
com a element indispen-
sable	 de	 la	 geografia	 de	
Sant Julià, disposen d’una 
quantitat de recurs d’aigua 
que, juntament amb les 
altres fonts de subminis-
trament, permet satisfer la 
demanada municipal i, al-
hora, mantenir un cabal pel 
gaudi del seu entorn i pels 
usos ecològics de la riera. 
Presenta, com tantes altres 
fonts d’Osona, un nivell de 
nitrat alt degut a l’aplicació 
de purins a les zones de 
conreu. L’establiment dels 
perímetres de protecció, 
juntament amb controls 
agronòmics adequats, re-
dundaria en la preservació 
de la qualitat del sistema 
hidrogeològic. 

Lluís Vilalta

Perímetre de protecció. Aquesta figura administrativa permetria vetllar per la 
continuïtat del volum de recursos disponibles i per la seva qualitat.

Cal impulsar la creació d'uns perímetres de protecció ben 
determinats, en col·laboració amb l'ACA, tant per la surgència 
de les Set Fonts com pels pous del Roser i la Quintana. Assolir 
la disminució de la concentració de nitrat d'aquest últim pou 
mitjançant un perímetre de protecció suposaria un alleujament de 
la pressió hidrològica sobre les Set Fonts. 

El perímetre de protecció es defineix com el contorn que delimita 
una superfície al voltant d'un punt de captació d'aigua subterrània 
per a usos d'abastament urbà. La forma i mida del perímetre 
és en funció de les característiques de la captació i de l'aqüífer. 
Dins del perímetre, s'estableixen limitacions de les activitats que 
s'hi poden desenvolupar a fi d'impedir l'alteració de la qualitat i 
quantitat del recurs (PGDCFC, 2016-2021, Annex IX, pàg. 10).

La surgència de les Set Fonts presenta uniformitat hidroquímica. 
Els materials quaternaris, que presenten activitat agrícola i per tant 
fertilització, són l'origen dels nitrats que apareixen en la surgència 
de les Set Fonts. Malgrat les incerteses, hi ha una relació 
equilibrada entre recursos subterranis i demanda coneguda. Atesa 
la seva vulnerabilitat, un augment de les extraccions ha d'anar 
recolzat prèviament per un bon registre dels cabals surgents.
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Taller de Tions i jocs
Dissabte 21 de desembre - Aula de Cultura

Tarda de 4 a 8

Exposició
Figures de pessebre

i Diorama
Ca l’Anglada - Inauguració:

Dissabte 21 de desembre  - 6 de la tarda
Terra de Tupinots presenta les figures del mestre 

pessebrista i figuraire Carles Capdevila
i la maqueta del pessebrista Carles Giramé

Horari:
Matins de 10 a 1, els dies:

22-23-24-27-28-29-30-31 de desembre
i 2-3-4-5-6 de gener

Tardes de 5 a 8, els dies:
22-25-26-28-29 de desembre i 1 de gener

XXVII Concert de Nadal
de l’Agrupació Sardanista

Diumenge 22 de desembre
Saló Catalunya - 6 de la tarda

La Flama de Farners dirigida per Jordi Molina 
amenitzarà el tradicional Concert de Nadal de 

l’Agrupació Sardanista. La primera part de l’acte 
s’interpretaran sardanes escollides especialment 

per a l’ocasió i la segona serà dedicada a la música 
tradicional catalana. Com és habitual es farà el sorteig  
d’una panera de Nadal i d’un pernil entre els socis que 

resolguin el joc de mots encreuats que reben a casa 
seva, juntament amb la invitació per assistir a l’acte.

Missa del Gall
Dimarts 24 de desembre 

Església parroquial - 12 de la nit

Com és tradicional el Cor d'homes canta en llatí l’ofici 
Iesus Salvator del compositor vilatortí Ramon Victori

Tupibingo
Dijous 26 de desembre 

Pavelló municipal - 6 de la tarda

Organitzat per Tupinots, el Tupibingo és obert a tots els 
públics. Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. 

IX Nadal en vers
Diumenge 29 de desembre

Església de Sant Julià - 6 de la tarda - Entrada lliure

El Cant de la Sibil·la
Rosa M. Ramírez Abella, soprano

Rosa M. Abella Muniesa, clavicèmbal 
 Montserrat Abella Aymat i

Rafael Ramírez Iborra,
viola de roda, flauta de bec i percussió

El  Cant de la Sibil·la és una obra religiosa i cant 
gregorià de gran difusió a l’edat mitjana al sud 

d’Europa.  És costum representar aquesta peça abans 
de la missa del Gall. El Cant de la Sibil·la el protagonitza 

un nen o una dona vestit de sibil·la –endevinadora– 
amb mantell de seda i amb una espasa a la mà. La 

cançó que interpreta té l'origen en una melodia 
mossàrab amb text traduït al català al segle XIII.

A més del "Cant de la Sibil·la" s'interpretaran peces 
de G. F. Handel, B Strozzi i el Llibre Vermell de 

Montserrat, entre d'altres.
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XIV Saló de Nadal
27, 28 i 29 de desembre - pavelló municipal

de 10 a 1 del matí i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda

El Saló de Nadal de Sant Julià de Vilatorta és dedicat 
especialment a la mainada. Hi haurà atraccions inflables, 
ludoteca activitats, tallers, etc. El preu de l’entrada és de 
3€ (gratuït per als acompanyants adults i menors de 3 

anys) Abonament pels 3 dies: 6€.

Concert de Nadal
de la Coral Cants i Rialles

Diumenge 29 de desembre 
Saló Catalunya - 2/4 de 8 del vespre

Formacions convidades:
Les Veus de Calldetenes

Les Veus del Ter, de Manlleu
Entrada lliure.

La Sant Silvestre Vilatortina
31 de desembre - 4 tarda 

Sortida: Plaça de l'Ajuntament

Cinquena edició de la popular Sant Silvestre. Una 
experiència singular per fer caminant, corrent, o amb 

bicicleta per anar de Sant Julia fins a les envistes de Sant 
Llorenç i tornar.

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

Revetlla de Cap d'Any
La nit del 31 de desembre a l'1 de gener 

1 de la nit – Pavelló municipal
Música amb DJ

Organitza: Tupinots

Campanya “Reis de prop”
Amb la campanya “Reis de prop” els 

Reis de l’Orient donen personalment un regal a 
tots els nens i nenes de fins a 7 anys, empadronats 
al municipi. Per participar en aquesta campanya, 

els pares i mares han d’inscriure els seus fills a les 
oficines de l’Ajuntament abans del 20 de desembre.

Patge Reial
Dimecres 1 de gener de 2020

Ca l’Anglada - de 6 a 8 del vespre

El patge Reial i la seva comitiva s’establiran a les 
escales de l’entrada de ca l’Anglada –plaça Major-, 
per rebre els nens i les nenes que portin les seves 

cartes dirigides als Reis de l’Orient. 

Cavalcada de Reis
Diumenge 5 de gener - 2/4 de 7 de la tarda

Els Reis de l’Orient arribaran a Sant Julià de Vilatorta 
amb les seves magnífiques carrosses,

acompanyats de més de 150 patges -teiers, 
fanalers, llumeners, estendards, assistents, etc.-.

La comitiva entrarà a per la carretera de Vilalleons i 
seguirà pel carrer de Núria, la plaça de l'ajuntament 
i el carrer Sant Roc, on pararan al davant del Casal 

dels Avis i faran a peu el tram de carrer entre el 
camp de futbol i la pista i enfilar les escales de 

l'ermita de Sant Roc per fer l'ofrena al pessebre 
vivent. Després, al pavelló, saludaran el poble i 

repartiran regals als nens i a les nenes que s’hagin 
apuntat a la campanya “Reis de prop”. Per fer més 
lluïda i viva la cavalcada, Ses Majestats el Reis de 

l’Orient demanen que el poble els rebi amb les 
tradicionals i oloroses atxes de barballó i amb 

fanalets fets pels mateixos nens i nenes.
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"Les floretes boscatanes..."
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Anys enrere quan el camí ral 
de Barcelona a Girona arriba-
va per l’avui carrer del Rector 
Roca, exactament al davant 
de can Valls, si es trobava el 
portal de la sagrera tancat, 
només es podia tombar a la 
dreta cap al carrer del Mont-
seny on, a quatre passes co-
mençava l’únic camí que por-
tava	fins	a	“Villa	Cànoves”.

Si observem amb atenció 
aquesta cantonada, es veu 
com la façana de can Valls 
fuig de la línia de carrer per ei-
xamplar el revolt i poder girar 
amb major facilitat els cavalls 
i els carruatges que anaven o 
venien	de	l’antiga	"villa”.
Tot	seguit	el	camí	s’enfilava	

fins	 a	 la	 meitat	 del	 que	 avui	
és el carrer de Jesús i, davant 
de la Creu del Tall (parada de 
processó) tombava a la dreta 
continuant el recorregut que 
fem el Divendres Sant per anar 

Cànoves. Foto del primer quart del segle XX. Imatge de la torre, l'entrada de la capella i la galeria porxada.

"Tot fent foc a Collsameda
amb la intenció d’esmorzar,
entre espetecs d’argelagues...
gran nevada ens va esclatar."

al Mont-i-Calvari, on per cert, 
en aquelles hores matinals la 
flaire	 religiosa	 que	 s’hi	 respi-
ra combina amb les primeres 
olors del sotabosc, mentre 
es	 camina	 pausadament	 fins	
a girar tot d’una a l’esquerra 
i començar a envoltar –per 
l’era- la casa del Perer.

En aquest lloc haurem dei-
xat	la	part	final	de	l’antic	camí	
que avui encara va a Cànoves, 
però que des del 1868 que-
dà en un segon pla ja que en 
l’estudi de “la millor opció per 
a la carretera nova, entre els 
colls de Portell o Romagats”, 
es va triar, pel seu pendent 
més suau, el camí veïnal del 
coll de Romagats. Llavors el 
propietari escollí per a un més 
pràctic	accés	a	la	finca	aquell	
indret que, més amunt de la 
muntanyeta, coneixem popu-
larment com “el trencador de 
Cànoves”.

D’aquesta família en sabem 
que ve de l’antigor, i en aquest 
punt, donar-ne unes pinzella-
des autoritzades con les de 
Ferran Soldevila i Camps Ar-
boix, m’ha semblat apropiat:

“Can Cànoves (a Sant Julià 
de Vilatorta – Plana de Vic) ja 
és esmentada en un docu-
ment del segle X com a “vi-
lla Cànoves”. Els propietaris 
prengueren, com era força 
usual, el nom del mas: Joan 
de Cànoves (1273), Galzeran 
de Cànoves (1380), etc., i eren 
pagesos de remença. A l’arxiu 
familiar es conserva l’acta de 
la seva redempció, que és del 
1482, quatre anys abans de la 
Sentència Arbitral de Guada-
lupe, concedida per Ramon 
de Centelles, senyor del Casal 
de Bellpuig, del terme del cas-
tell de Meda, a favor de Jau-
me de Cànoves.

A partir d’aquesta “emanci-
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Entrada de Cànoves pel pati de les masoveries.

pació“, s’inicia l’expandiment 
de la casa i patrimoni, segons 
fenomen constatat, amb una 
uniformitat i reiteració que ens 
porta	fins	a	l’evidència:	la	casa	
s’engrandeix, s’enriqueix i 
s’embelleix. Guanyada una si-
tuació de prosperitat econòmi-
ca, aquells terratinents aspira-
ven a ulteriors guanys socials. 
Felip III concedí a Francesc 
Cànoves privilegi de noblesa 
l’any 1618. Cinc anys abans 
el Nunci Papal li havia atorgat 
permís per a celebrar culte a 
l’oratori del casal reformat.

A la segona meitat del segle 
XVIIè els Cànoves ja eren una 
família poderosa i d’anome-
nada. Es trobaven en situació 
de negociar amb avantatge, 
mitjançant una ben orques-
trada política “matrimonial”, 
augmentant alhora la hisenda 
i	 el	 rang	 social.	 En	 definitiva,	
un procés lògic, i per tant, 
usat correntment ací i arreu. 
Així els Cànoves s’entronquen 
successivament amb els Go-
mar de Lleida, els Dalmases i 
els Fontcuberta. Actualment el 
cap de la casa ostenta el Mar-
quesat de Vilallonga”.

Retornant al lloc en què 
s’havia de començar a envol-
tar –per l’era- la casa del Perer, 
observem que fou construïda 
gairebé a tocar del marge-
nal que en queda d’un pedrer 
(avui pedrera) d’on segura-
ment se n’havia extret gran 
part del material per a bastir 
“villa Cànoves”, i reformar el 
casal (com s’ha dit) durant les 
dues primeres dècades del 
segle XVIIè.

El Perer, feia funcions 
“d’avantguarda” d’entrada a 
Cànoves, amb parada obli-
gada per a tothom. I quan els 
amos arribaven de ciutat, s’hi 
rellevaven els cavalls, es can-
viava el carruatge i els passat-
gers cansats del viatge s’em-
polainaven per poder entrar 
amb distinció a la casa pairal, 
a rebre la benvinguda del ser-
vei i dels dos masovers. 

Sota el Perer, a peu de camí, 
encara s’hi veuen les parets a 
mitja alçada del cobert-estan-
ça d’arreus i carruatges, en 
vistes a mantenir-los en per-
fectes condicions de ser utilit-
zats. Pel seu lloc de construc-
ció, la casa –redós i tanca- de 

seguida fou anomenada el Pe-
drer de Cànoves, però amb els 
anys, la fonètica es va menjar 
la	 “d”	 modificant-ne	 el	 sig-
nificat	en	base	al	nou	so	que	
en resultava un arbre fruiter. 
Aquestes deformacions orals 
de la llengua són conseqüèn-
cia de quan subsistia al seu 
aire sense normes per a po-
der-la considerar i corregir-la. 
Quelcom de semblant va pas-
sar amb la bassa del Bordoi, 
ja que en diem Burdom. El 
lloc, des de la primeria, és un 
bordoi, és a dir: “paratge d’ai-
gual, xipoll o indret que reu-
neix totes les característiques 
per recollir l’aigua de la pluja”. 
Sabem que a principis del se-
gle XXè era un lloc de trobada 
per a la quitxalla del poble la 
qual, acompanyada pel mos-
sèn la tarda del diumenge, s’hi 
arribava per desgranar el seu 
particular ventall de jocs per al 
divertiment i gaudir saltironant 
d’esma pels viaranys. Avui la 
bassa d’en Burdom és un punt 
d’aigua per ajudes forestals.

I per arrodonir “deformaci-
ons orals de llocs coneguts”, 
voldria recordar que durant 
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L'agutí (Dasyprocta) és un gènere de rosegadors que 
viuen a àrees de Centreamèrica, el Carib i el nord de 
Sud-amèrica. Les espècies d'aquest grup estan rela-
cionades amb els conills porquins i tenen un aspecte 
bastant similar, però amb potes més llargues. Les 
espècies varien en color des d'un lleonat a un marró 
fosc, amb la part inferior més clara. El seu cos està 
cobert de pèl bast que s'eriça quan l'animal s'alarma. 
Mesuren uns 50 cm de llarg, amb una curta cua calba.

els segles XVIIè i XVIIIè les 
cases nobles del nostre país 
s’encomanaren	 una	 flamant	
distracció: aconseguir per als 
seus casals el lluïment d’algun 
animal exòtic procedent dels 
dominis colonials. Per això 
qualsevol espècimen digne 
de curiositat acabava sovint a 
l’interior de les cases pairals o 
al lloc més semblant possible 
al de la seva procedència que 
sempre solia ser el bosc o el 
jardí que les envoltava. A les 
nostres rodalies fou el cas de 
l’agutí (dasyprocta agouti) un 
rosegador semblant al conill 
que va merèixer l’atenció de 
pràctics introductors per allò 
d’enriquir i augmentar la fauna 
autòctona, perquè ja se sap 
que en el món dels caçadors 
sempre s’ha dit que “de caça 
no n’hi ha mai prou!”. 

Però fora del seu hàbitat 
natural els agutins no es van 

aclimatar i el que semblava 
que	havia	de	ser	profitós	per	
a la caça es va convertir en 
un	 malson,	 fins	 al	 punt	 que	
uns quants desnonats es van 
deixar anar en total llibertat 
al pla que al mig del bosc 
coneixem com “el pla dels 
Aguspins”, (alteració clara 
d’agutins).

En moments de confusió, 
passejar per aquestes con-
trades entre silencis, olors i 
racons captivadors pot resul-
tar una teràpia perfecta per 
esbravar cabòries i connectar 
solucions. Aquest criteri era 
–segurament- el què portava 
sovint la vella Tuneua a tran-
sitar per eixos paratges, una 
anciana sensible a qui la M. 
Lluïsa Boixó va sorprendre, 
un novembre, vora el camí 
alliçonant	 una	 flor	 boscatana 
“per haver-se arriscat a treu-
re el cap fora de temporada” 

Un soliloqui subtil i emotiu per 
la tendresa de l’àvia, segons 
precisava la narració publi-
cada en el seu dia a la revista 
Relleu i de la qual en faig una 
variació molt particular:

CANDIDESA

Ja avançada la tardor
l’hivern a la cantonada,
treu el cap una floreta
del mal temps arrecerada.

El sol que li dona vida
seduïble al seu llindar,
insinua primavera, 
però a trenc d’alba... glaçarà!

El sol és l’encís, 
la flor, jai amor,
el temps mudadís, 
engany i buidor.

JoBoTo

El Perer La bassa d'en Burdom
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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

Carrer Major, 6
VILALLEONS

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

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

Catàlegs, revistes
Papereria corporativa
Cartells, flyers

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

Tel. 93 888 77 77
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Com a nouvingut, fa temps 
que em crida l’atenció que un 
poble relativament petit com 
Sant Julià -i ubicat a l’interior 
del país- tingui una peixateria 
amb tant gènere i de tan bona 
qualitat. És el primer comentari 
que li faig a la Dolors, però ella 
li treu importància: Calldetenes 
i Folgueroles també disposen 
de peixateria, però afegeix 
que, tanmateix, hi ha gent 
d’aquest pobles que ve a 
comprar peix a Sant Julià.

Peixateria Ausa Gel

Fa molts anys que us dedi-
queu a la peixateria?

Fa 28 anys. L’any 1996 vam 
agafar la peixateria del carrer 
Sant Roc, que és la llavor del 
que ara és Ausagel.

Quins clients teniu?
Sobretot gent del poble, 

però també dels pobles veïns. 
De tota manera, una part im-
portant del nostre negoci és la 
distribució de peix congelat a 
domicili, principalment a parti-
culars. Treballem a Osona, Ri-
pollès, Bages i Garrotxa.

Sembla que sou una empresa 
gran, doncs?

No tant. Som una empresa 
familiar formada per tres socis i 
gairebé 10 treballadors en total.

Què t’agrada més, i què no 
t’agrada tant, de la teva feina?

El que més m’agrada és el 

tracte amb la gent. El que no 
m’agrada tant és que es treba-
lla poc; ve poca gent a la bo-
tiga.

I a què creus que es deu que 
vingui poca gent?

Sant Julià s’està convertint 
en un poble dormitori. Fa no-
més 10 anys hi havia més gent 
que passava el dia al poble i 
portaven la casa. Ho vam no-
tar molt quan van obrir el casal: 
molta gent gran hi dina i per 
tant ja no els cal venir a com-
prar tant. I la gent jove moltes 
vegades no sap com cuinar el 
peix.

Però, a més de peix hi veig al-
tres productes interessants...

Sí, portem altres productes 
de qualitat, que no es poden 
trobar a qualsevol lloc. Tenim 
gelats Serrate, una empresa 
de la Franja que els produeix 

artesanalment i de forma 100% 
natural. També vins de cellers 
petits i altres productes deli-
catessen. Darrerament, a més, 
portem oli verge d’oliva de Tar-
ragona, un producte local amb 
molt bona relació qualitat preu.

I heu pensat a obrir a les tar-
des per facilitar que hi pugui 
venir la gent que treballa fora 
del poble?

Ho havíem fet temps enrere, 
però la nostra experiència ens 
diu que el peix és un producte 
de matí.

Quins arguments donaríeu per 
triar el vostre comerç envers 
l’opció de la gran distribució?

Principalment la qualitat, que 
no és comparable. I també la 
proximitat: el nostre peix ve ex-
clusivament del Mediterrani i del 
Cantàbric.

Hernan Collado

Un dels falsos mites sobre el peix és que és car. La Dolors em 
proposa tota una gamma de peix de preu assequible: els filets de 
bacallà o de perca, les maires, el cap i cua, la sardina o el seitó. 
Totes aquestes espècies són disponibles tot l’any i evidentment 
comparteixen totes les qualitats nutritives amb les espècies de 
peix més preuades. Com a autor de l’entrevista, hi afegeixo les 
barreges de marisc per fer un arròs amb peix senzill qualsevol 
diumenge per menys del que ens costarà el vermut!

HORARI DE BOTIGA:
De dimarts a dissabte

de 9.00 a 13.30h

TELÈFON: 93 888 70 90

CORREU ELECTRÒNIC:
info@ausagel.com
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La Torre Montseny
Un altre tret identitari d’aquest espai de Sant Julià és la Torre 
Montseny, que es va construir l’any 1898 com a habitatge de 
l'empresari Josep Buixó Ayats amb la intenció d'instal·lar un 
obrador	d’embotits	o	sala	de	desfer	a	l'edifici	de	caire	indus-
trial del carrer de Jesús i, més tard, una fàbrica tèxtil. Alesho-
res	l’edifici	era	de	color	“gris	amarronat”	i	va	ser	comprat	per	
Joan Riera Pallàs el 1902. La van pintar de verd no fa gaires 
anys, inspirant-se en cases senyorials d’una ciutat balneària 
propera a Praga, a la República Txeca.

Entre el massís del Montseny 
i Sant Julià hi ha més de tren-
ta quilòmetres, però la seva 
silueta se suma a les serra-
lades que abracen al poble i 
que van des de les Guilleries 
fins	 als	 Pirineus	 passant	 pel	
Collsacabra, Bellmunt o el 
Pedraforca. El Montseny po-
dria ser, de fet, la simple ali-
ança del pla de la Calma, el 
turó de l’Home, les Agudes i 
el Matagalls, però els mites li 
han conferit una aura especial 
i el paisatge, riquíssim en va-
rietats cromàtiques, l’ha con-
vertit en font d’inspiració d’ar-
tistes com Santiago Rusiñol, 
Joan Maragall o Guerau de 
Liost, que el va immortalitzar 
per sempre més a La munta-
nya d’ametistes (1908).
És	per	 tot	plegat	que	 tenir	

un carrer dedicat al Montseny 
no fa únic Sant Julià. Aquest 
mateix terme forma part del 
nomenclàtor de la ciutat de 
Barcelona, Martorelles o Vila-
nova i la Geltrú, però sí que és 
veritat que són pocs els muni-
cipis que poden presumir de 
veure el massís justament des 
de plaça, avinguda o passeig 
que porta el seu nom.

En el cas del nostre poble, 
el carrer consta de tres trams 
diferenciats: l’antic, on les 
llindes d’alguns portals re-

Carrer del Montseny

Txell Vilamala -  Lluís Vilalta 

trocedeixen	fins	al	1700	 i	 les	
voreres continuen sent estre-
tes; la plaça, que enllaça amb 
la carretera principal a través 
d’un passatge d’escales; i la 
part més nova del davant de 

la llar d’infants Patuleia, al 
sector del Perer. 

Can Badosa, que segons 
explica la gent gran podria ser 
la casa més antiga del poble, 
està ubicada en aquest car-
rer, i a la llista d’antics caps 
de família hi consta que al nú-
mero 19 hi havien viscut dos 
terrissers: Joan Folgarolas 
Rosanas i Llucià Folgarolas 
Riba,	que	eren	pare	i	fill,	i	que	
el 18 de gener de 1921 se’ls 
va calar foc a casa. Pel que 
fa a la plaça, es va remode-
lar dues vegades en qüestió 
de pocs anys i a la dècada 
dels setanta l'Ajuntament hi 
va instal·lar una plataforma 
giratòria perquè hi jugués la 
mainada. Entre altres curio-
sitats, cal destacar que on hi 
ha ara l’actual aparcament de 
cotxes molts anys enrere s’hi 
volia construir una caserna de 
la Guàrdia Civil.
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“Era un lloc on no hi havia ni 
un arbre per cada tres mil ha-
bitants, ni una flor, ni una pa-
pallona, ni ocells, amb l’úni-
ca excepció dels voltors i els 
corbs. On els nens no sabien 
què era un matoll, un bosc, un 
estany; on l’aire estava tan im-
pregnat d’òxid de carboni i de 
sofre, que la seva contamina-
ció ocasionava almenys la mort 
d’una persona de cada família; 
on una calor insuportable pe-
trificava la gent durant els vuit 
mesos d’estiu; on el monsó 
transformava els carrerons i les 
xaboles en llacs de fang i d'ex-
crements; un lloc on la lepra, 
la tuberculosi, les disenteries 
i totes les malalties carencials 
reduïen l’esperança de vida a 
un dels nivells mes baixos del 
món; on milers de vaques i bú-
fals encadenats damunt de pi-
lots de fems donaven una llet 
enverinada de microbis. Però 
sobretot la Ciutat de l’Alegria 

era un lloc on existia la misèria 
econòmica mes absoluta”. Així 
descrivia Dominique Lapierre 
el barri de xaboles mes gran i 
degradat de Calcuta, Anand 
Nagar, en el seu llibre La Ciutat 
de l’Alegria, i aquí, es també on 
ens portaran les experiències 
viscudes de molts anys d’en 
Xavier Arranz Albó.
En	Xevi	és	fill	de	Sant	Martí	

de Riudeperes, de la Calveria, 
i està molt relacionat amb el 
poble de Sant Julià. Actual-
ment per motius laborals viu a 
Barcelona, però puja gairebé 
tots els caps de setmana amb 
la il·lusió de poder instal·lar-se 
definitivament	 al	 poble,	 i	 així,	
“veure	 créixer	 el	 meu	 fill	 Edu	
jugant tranquil·lament a la pla-
ça, corrent amunt i avall amb 
la bicicleta mentre jo m’assec 
plàcidament al solet, llegint un 
llibre o gaudint només del mo-
ment, cosa que a Barcelona és 
impossible de fer”.

És	doctor	en	Teoria	de	l’Edu-
cació, màster en coaching es-
portiu, professor universitari 
de ciències de l'activitat física 
i l’esport a la facultat de psi-
cologia Blanquerna de la Uni-
versitat Ramon Llull, i assessor 
psicològic d’equips de futbol 
de primera divisió. “Sempre 
m’ha agradat molt el futbol, 
encara recordo la gentada que 
hi havia als tornejos d’estiu i les 
24 hores de futbol sala de Sant 
Julià quan jugava amb els Ka-
tiuskes”.

Ha publicat tres llibres, Fut-
bol i religió (Reire), Ética en 
escuelas de fútbol (Temps 
d’Educació-UB) i Cristianisme 
i esports (Arts Brevis), i també 
molts articles en revistes cien-
tífiques	d’impacte	com	Apunts, 
Temps d’educació i Arts Brevis.

El seu compromís amb el 
voluntariat comença quan de-
cideix anar a treballar una tem-
porada a Bolívia amb Intermon 
Oxfam. “Al cap de poc de tor-
nar, va ser el meu amic Anto-
nio González, cònsol de l'Índia 
a Barcelona, que em proposà 
conèixer Calcuta per continu-
ar el meu voluntariat amb els 
més pobres dels pobres. Quan 
hi vaig arribar, a mitjan dels 
anys noranta, encara hi havia 
la Mare Teresa viva. La calor és 
tan pesada i carregosa, i la mi-
sèria és tan visible per tots els 
racons, que als dos dies de ser 
allà ja em preguntava què carai 
hi faig jo aquí, i volia tornar el 
més aviat possible. Un dia la 
Mare Teresa em va dir en an-
glès, you train, you train... i jo 
de seguida vaig pensar: mira ja 
s’ha adonat que no serveixo i 
m’envia de tornada cap a casa. 
Més endavant entendria què 
volia dir”.

L’estació ferroviària de Cal-
cuta és desmesuradament 
gran, un constant anar i venir de 
trens, amb riuades de gent de 
totes les races, llengües i clas-
ses, que transiten per les an-
danes enmig d’una babel con-
trolada. “La nostra tasca era 

"Son nenes molt agraïdes i rialleres, els agrada 
molt ballar, com a les pel·lícules de Bollywood"
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a l’andana per contemplar la 
gent que pujava i baixava dels 
trens quan arribaven a l’esta-
ció, i, de sobte, ho vaig veure 
clar i vaig començar a lligar 
caps: una nena sola, bruta, 
amb els cabells esbullats i la 
roba feta un parrac, baixava 
del tren i es quedava allà, quie-
ta, absent, amb la mirada per-
duda i esporuguida, minúscula 
enmig d’aquell formigueig de 
gent que la ignorava. Només 
tenia 7 o 8 anys i els seus pa-
res l’havien abandonat”.

A l’Índia encara ara és cos-
tum el matrimoni de conve-
niència. Els caps de família 
pacten entre ells amb qui es 
casaran	 els	 seus	 fills,	 infants	
que no han arribat ni tan sols 
a l’adolescència. Perquè es 
pugui fer efectiva la boda les 
nenes han d’aportar un dot 
al marit, orientada al mante-
niment de les càrregues que 
suposa aquest matrimoni. Si el 
dot	no	és	 suficient,	 les	nenes	
són rebutjades per la família 
de l’espòs i passen tot seguit 
a ser una deshonra per la seva 
pròpia família. Llavors les pu-
gen dalt d’un tren i les aban-
donen sense plànyer ni com-
passió, deixant-les totalment 
desemparades a la seva mi-
serable existència. Si arriben 
a l’estació de Calcuta i les tro-
ba algun d’aquests voluntaris 
com en Xevi, juntament amb 
personal del govern, seran 
traslladades a un orfenat de 
la ONG Yamuna, on es faran 
càrrec de la seva manutenció. 
Si no és així el més normal és 
que acabin pidolant, en xarxes 
de	tràfic	sexual	o	en	la	prosti-
tució. El sosteniment d’aques-
tes nenes és possible gràcies 
a les aportacions voluntàries 
i els apadrinaments. “Cada 
nena te un padrí que dona una 
quota de 100 euros l’any per 
pagar les seves despeses de 
nutrició, de vestimenta, i d’una 
educació que els permeti tenir 
un futur digne”. Aquestes do-

nacions es canalitzen a través 
de Yamuna amb un seguiment 
i control molt rigorós. “Cada 
padrí	 té	 una	 fitxa	 de	 la	 nena	
apadrinada i rep un informe 
cada dos mesos de la seva 
evolució i les notes escolars”. 
“Aviat farà 30 anys i encara se-
gueixo en el projecte”.

Actualment, i des de fa 15 
anys, dirigeix el voluntariat de 
la Universitat Ramon Llull a 
la Ciutat de l’Alegria, coordi-
na el procés de selecció i els 
acompanya en la seva estada 
del mes de juliol a Calcuta. 
Cada any hi ha convocades 
20 places i s’hi presenten més 
de 150 sol·licituds, “tingueu 
en compte que les despeses 
del viatge van a càrrec seu”. 
“Quan arriben, des del seu 
món de comoditats, tots ho 
fan amb la intenció d’ajudar, 
i quan tornen després d’un 
mes molt intens, trasbalsats 
per l’emoció, s’adonen que 
aquesta gent, amb el seu agra-
ïment i la seva hospitalitat, els 
ha ajudat i transformat. Els han 
donat una lliçó de vida que els 
genera forts llaços d’amistat, 

i	 fins	 i	 tot	 hi	 ha	 hagut	 algun	
matrimoni”. “M’agradaria molt 
poder comptar per aquesta 
experiència amb algun jove 
voluntari vilatortí.”

Treballen sobretot a la 
Khanna School girls, un dels 
molts centres adscrits a Ya-
muna, en activitats de lleure i 
higiene, per les 400 nenes de 
carrer de 5 a 16 anys, en situa-
ció d’alt risc inscrites al centre. 
“Són molt agraïdes i rialleres, 
els encanta ballar com a les 
pel·lícules de Bollywood. L’any 
2017 aconseguírem que sis 
d’aquestes nenes optessin als 
estudis universitaris”. “També 
anem sovint de visita amb els 
voluntaris als diferents slums 
(barris de xaboles) on habiten 
algunes d’aquestes nenes. 
Allà hi trobes de tot, nens que 
et diuen que el seu pare s’està 
morint, o noies soles que pa-
reixen al mig del carrer sense 
que ningú les assisteixi. Et fan 
passar a les seves xaboles i 
t’ofereixen tot el que tenen. Un 
dia ens van donar una ampo-
lla d'Sprite, vés a saber d’on 
l’havien tret, i un plat d’arròs 
que segurament era el que ha-
via d’alimentar a tota la família 
aquell dia. I pobre de tu que ho 
rebutgis!”.

Com a anècdota també 
ens explica: “vaig ser el guia i 
acompanyant de Nacho Cano, 
Penélope Cruz i els compo-
nents de Gomaespuma, quan 
van recórrer Calcuta per crear 
la seva fundació d’ajuda hu-
manitària Sabera”.

“Aquí a occident vivim con-
fortablement de manera in-
confortable, allà, a la Ciutat de 
l’Alegria, ho viuen del revés, 
inconfortablement però de ma-
nera	confortable.	Arribes	confi-
at i pensant que tens la respos-
ta als teus dubtes i incerteses 
personals, i quan marxes d'allà 
t’adones que hauràs de refor-
mular novament totes les teves 
preguntes”.

Xevi Pona - Lluís Vilalta

La ciutat de l'Alegria
En Xevi Arranz fa gairebé 30 
anys que és voluntari solidari

a l'Índia i responsable del
voluntariat de la Universitat

Ramon Llull, a Calcuta.



54

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

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51
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sjv.pij@vilatorta.cat / 93 812 25 06
Obert de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.

PUNT JOVE TORTÍ - Ca l’Anglada

El 7 de novembre passat es va 
fer la 6è sortida jove a PortA-
venutra, activitat programada 
en el Projecte Sortida Jove 
mancomunat entre els muni-
cipis d’Osona Centre, Bisaura 
i Orís, amb l’objectiu d’oferir 
als joves una alternativa d’oci 
subvencionada. Entre tots els 
municipis, hi van participar 

Properes activitats del Puntortí
23 de desembre: Taller de cuina sense pares

26 de febrer: Taller d’emancipació
11, 12 i 13 de març: Jornades d’orientació “Càpsula”

Nou espai al Punt jove
Aquest nou curs el Punt Jove 
Tortí ha arrencat amb novetats 
importants. La principal és 
que el Punt només està obert 
els dilluns i els dimecres de les 
5 a les 8 de la tarda amb els 
mateixos	serveis	que	fins	ara:	
assessorament i orientació la-
boral i acadèmica, mobilitat, 
salut, oci, voluntariat, borsa 
de cangurs i classes de re-
forç... Una altra novetat és la 
creació de l’Espai Jove, un lloc 
de relació per a joves a par-
tir de secundaria, dissenyat 
i pensat pels nois i noies que 
van participar en el Camp Tortí 
d’aquest estiu passat, a partir 
d’un taller de reformulació de 

La divertida "Sortida jove a Portaventura"
210 joves majors de 13 anys. 
De Sant Julià n’hi van anar 39. 
Els joves només havien de pa-
gar el preu de l’entrada, ja que 
el transport i el monitoratge 
va anar a càrrec dels ajunta-
ments. Els monitors eren jo-
ves voluntaris dels diferents 
municipis participants, majors 
d’edat i amb la titulació cor-

responent. Llàstima que per 
condicions climatològiques 
algunes atraccions estaven 
fora de servei.
És	una	experiència	molt	ben	

valorada per l’oportunitat que 
ofereix als joves de compartir 
l’activitat amb altres nois i no-
ies de la comarca i fomentar-ne 
la relació.

les activitats i els espais del 
Punt Jove Tortí. L’espai s’ha 
equipat amb un sofà, una 
taula de ping-pong i material 
d’interès juvenil (llibres, revis-
tes, música...). L’Espai Jove 
neix amb l’objectiu que els 
joves tinguin un lloc propi on 
poder-se reunir i fomentar la 
seva participació en el poble. 

A més, el Punt Jove Tortí 
disposa d’un telèfon mòbil de 
contacte per tal de facilitar la 
comunicació amb els joves. 
Si tens dubtes, escriu-nos un 
whatsapp al 647.923.316

Segueix-nos a les xarxes so-
cials per tal d’estar informats/
des de totes les activitats:

@puntjovetorti (Instagram)
Punt Jove Tortí (Facebook)
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El dijous 24 d’octubre es va fer 
l’acte de constitució del nou 
Consell d’Infants a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament format 
per 12 nois i noies, 6 de l’es-
cola Bellpuig i 6 del col·legi el 
Roser: Josep Masramon, Tà-
nia Ruiz, Xènia Barniol, Queralt 
Tolosa, Adrià Masnou, Cristina 
Mensa, Júlia Márquez, Biel 
Molist, Eulàlia Arumí, Clara Ro-
dríguez, Biel Rodríguez i Gil Fi-
ter. Foren elegits en un procés  
en el qual cada candidat havia 
de fer una presentació de la 
seva candidatura davant dels 
seus	companys	i	finalment	ser	
escollit mitjançant una vota-

ció. Igual que l’any passat, el 
Consell d’Infants compta amb 
una borsa de suplents que 
participen al Consell en cas 
que alguna persona elegida no 
pugui assistir a la trobada. Els 
suplents d’ambdós centres 
són en Pol Tió, la Bruna Vila-
seca, la Jana Farrés, la Irene 
Molero, la Isabel Alegre, la Jú-
lia	Orfila,	 l’Arlet	Bellapart	 i	 en	
Martí Rovira. Des d'aquí volem 
agrair a tots aquells infants que 
es van presentar i que no van 
ser escollits. Les ganes que 
van mostrar per formar-ne part 
donen valor a la tasca que es fa 
des del Consell d’Infants i a la 

importància que aquest projec-
te té pel municipi.

El Consell d’Infants és un 
projecte que permet donar 
l’oportunitat als infants de de-
cidir i de fer propostes sobre el 
poble. L’alcalde, les regidores 
d’educació i de voluntariat i les 
dinamitzadores del Consell van 
donar la benvinguda als nous 
membres del Consell d’infants 
tot desitjant-los molta sort i 
convençuts que plantejaran 
bones idees i propostes. Tam-
bé van tenir unes paraules per 
a les famílies pel suport mos-
trat	 i	 la	 flexibilitat	 per	 adaptar	
els horaris.

Constituït el nou Consell d'Infants

Sant Julià de Vilatorta es va 
adherir al 25N, Dia internacio-
nal de l’eliminació de la violèn-
cia de gènere, amb diversos 
actes organitzats durant tot el 
mes de novembre. El primer, 
dirigit a majors de 16 anys, es 
va fer el dia 7 amb el títol de 
“Desmuntem el masclisme!”. 
Es tractava d’un taller teò-
ric i pràctic per sensibilitzar a 
la població sobre la violència 
masclista, aprendre a identi-
ficar	els	 indicadors	d’alarma	 i	
ser conscients de les violènci-
es no visibles. El dia 24 es va 
fer un altre taller d’autodefen-
sa feminista adreçat a noies i 
dones cis i dones trans a partir 

Actes per commemorar el 25N
de 12 anys, on es van com-
partir i intercanviar situacions 
per tal d’empoderar la dona 
a partir de les experiències 
de cadascuna. Es va treballar 
amb dinàmiques participati-
ves, exercici físic i tècniques 
específiques	de	diferents	 arts	
marcials tot aprenent eines i 
recursos de defensa davant 
d’una agressió masclista.  
L’elaboració d’una pancarta 
sota el lema “Sant Julià de Vi-
latorta, un poble lliure de vio-
lència de gènere” que va ser 
penjada a l’entrada del poble 
formava part d’una altra acció 
emmarcada en aquest àmbit. 
Finalment el dia 25 la tècnica 

municipal de joventut i la tèc-
nica compartida es van des-
plaçar a Calldetenes, a l’insti-
tut les Margues, per participar 
en una acció dirigida als joves 
i les joves sobre la conscien-
ciació envers la violència con-
tra les dones. En aquest acte, 
realitzat durant l’estona d’es-
barjo, es va repartir material 
de la campanya #malamente 
impulsada per la Generalitat 
de Catalunya. A la tarda del 
mateix dia, al Punt Jove Tortí, 
es va projectar el vídeo Dones 
del sud, dones del nord, seguit 
d’un debat on els joves i les 
joves participants compartiren 
experiències	i	reflexions.	
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Temps era temps, quan els 
ocells tenien dents, en un bo-
nic poble al peu de les munta-
nyes un grup de joves va co-
mençar un projecte amb molta 
il·lusió: l’Esplai Serrallonga. 
Un esplai on moltes nenes i 
molts nens del poble hi van 
viure uns moments inoblida-
bles amb moltes companyes 
i companys. Aquestes bones 
estones van quedar gravades 
en el record d’uns infants que 
s’han anat fent grans. Però 
la guspira que queda del seu 
estimat esplai encara no s’ha 
apagat i de les cendres en re-
neix un nou Esplai Serrallonga 
que avui us presentem. 

Una de les primeres activi-
tats que vam fer va ser parti-
cipar en l’organització de la 
Castanyada popular del 27 
d’octubre passat. Ens ho vam 
passar molt bé i estem con-
tentes i agraïdes per l’acollida 
que ens va fer gent del poble. 
Moltíssimes gràcies.

A partir del gener iniciarem 
l'activitat de l'esplai els dissab-
tes a la tarda cada quinze dies, 
farem alguna sortida i, si po-
dem, colònies d'estiu. Monito-
res i monitors ja estem a punt, 
i tu?, vols venir amb nosaltres?

Les preinscripcions estan 
obertes	 fins	 el	 dia	 20	 de	 de-
sembre. Per apuntar-vos no-
més cal omplir el formulari que 

trobareu a l'instagram @esplai-
serrallonga. 

L'esplai està adreçat a in-
fants i joves de més de 6 anys, 
nascuts a partir del 2013. 

També serem presents al Saló 
de Nadal. Si veniu al Pavelló 
ens veureu dinamitzant els ta-
llers per als infants i per als jo-
ves durant els matins del 28 i 29 
de desembre. Es farà una reu-
nió informativa el diumenge dia 
29 a la tarda, també al pavelló, 
per a totes aquelles famílies que 
han	preinscrit	les	filles	o	els	fills	
a l'esplai. Per a més informació 
ens podeu escriure a: 
esplaiserrallonga@gmail.com 

L'equip de monitores i monitors

L'Esplai Serrallonga escalfa motors

Les famílies poden ajudar 
molt	 perquè	 els	 seus	 fills	 i	
les	 seves	 filles	 tinguin	 un	
bon rendiment acadèmic. 
Està demostrat que la impli-
cació de les famílies és clau 
en	 l'educació	dels	fills	 i	 de	
les	 filles.	 El	 més	 important	
és la implicació dels pares 
i de les mares, la qual cosa 
marca clarament la diferèn-
cia respecte les possibilitats 
d'èxit escolar. Des de casa 
es poden fer moltes coses. 
Se’ls pot motivar donar-los 
eines i recursos per l’estudi, 
es pot col·laborar en el seu 
benestar emocional, etc. ja 
que totes aquestes coses 
tenen relació directe amb 
l’èxit escolar. Però, sabem 
com fer-ho?

A les dues sessions es 
treballaran continguts i 
aspectes de l’educació 
familiar que intervenen di-
rectament en l’èxit edu-
catiu dels infants i joves, i 
també s’oferiran propos-
tes d’actuació concreta. 
Alguns dels temes que es 
tractaran són: família i es-
cola, el treball en equip, les 
expectatives i la predispo-
sició positiva, el benestar 
emocional, les tècniques 
d’estudi i el benestar físic i 
social. Es treballarà a patir 
d’una metodologia partici-
pativa, tot recollint interes-
sos i demandes de les fa-
mílies a partir de situacions 
reals no resoltes. 

La cursa d'orientació nocturna
Com a novetat, el 25 d’octubre passat el Punt Jove Tortí va organitzar 
una cursa d’orientació nocturna. Una activitat que consistia a trobar 
les balises amagades en diferents punts del poble, seguint un mapa. 
Inicialment l’activitat estava adreçada únicament a joves. Vist però 
l’interès d’algunes famílies a participar-hi es va decidir obrir l’activitat 
a tothom. L’objectiu principal era fomentar l’esport, la participació i 
conèixer l’entorn. Hi van participar 16 persones que van conformar 
5 equips. El grup guanyador va ser “Los Rayos” que van completar 
tota la volta en 50 minuts. El premi consistia en un val de descompte 
per a la compra d’articles esportius. 

Un agraïment a tots els participants que van manifestar haver gau-
dit de l’activitat i us animen a participar en una propera edició.

Les famílies i l'èxit 
educatiu dels
nostres fills
Taller adreçat a famílies 
amb infants i joves a 
partir de 3r de primària
Dies: 12 i 19 desembre
Hora: 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: Aula de Cultura
Taller gratuït, no cal
inscripció prèvia
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La grip és un problema important de salut pú-
blica, per les altes taxes de morbilitat, de com-
plicacions	 i	 mortalitat	 en	 grups	 específics	 de	
població. També, incrementa les taxes de con-
sulta, d’hospitalització i ingrés en UCI.

La vacunació antigripal és juntament amb el 
rentat	de	mans	 les	mesures	més	eficaces	per	
prevenir la grip. Les persones vacunades te-
nen una probabilitat més baixa de contagi, però 
s’ha de tenir en compte que un dels objectius 
principals de la vacunació no és solament evitar 
la infecció, sinó la prevenció de les complicaci-
ons que pot comportar la infecció del virus de 
la grip.

 Els virus gripals canvien contínuament. Per 
aquesta raó cal vacunar-se cada any, ja que la 
vacuna es prepara per protegir contra els virus 
que arribaran aquell hivern. El període ideal per 
fer-ho són els mesos d'octubre i novembre (tot 
i que la vacunació també es pot realitzar fora 
d'aquest període) i el seu efecte dura un any. La 
vacuna s'elabora a partir de virus gripals morts; 
per això mai no pot produir la malaltia. Cal tenir 
en compte que protegeix contra la grip, però no 
contra el refredat comú (no hi ha vacunes con-
tra el refredat) ni contra altres infeccions respi-
ratòries víriques.

Personal sanitari del consultori local

VACUNA'T!
Quan no et vacunes, estàs 
desprotegit contra la grip

Jo em vacuno,
per mi i per tots!
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La doctora Anna Ribas Casals succeeix el 
doctor Francesc Xavier Clos en el càrrec de 
president comarcal d'Osona del Col·legi de 
Metges de Barcelona que ocupava el càrrec 
des de 2014.

Anna Ribas és la directora de l'Equip 
d'Atenció Primària (EAP) de l'Àrea Bàsica de 
Salut (ABS) Santa Eugènia de Berga i directora 
tècnica del dispositiu d’Atenció Continuada i 
d’Urgències Territorial d'Osona (ACUT). També 
és adjunta a la direcció del Servei d’Atenció 
Primària d’Osona (SAP), docent de Metges In-
terins Residents (MIR) i compagina la feina as-
sistencial amb tasques de gestió. Especialista 
en medicina familiar i comunitària des de l'any 
1991 és metgessa de família a Folgueroles i a 
Vilanova de Sau.

L’Àrea Bàsica de Salut Santa Eugènia de 
Berga agrupa, per a la seva atenció sanitària, 
els municipis de Calldetenes, Espinelves, Fol-
gueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní 
d’Osormort, Santa Eugènia de Berga, Taradell, 
Viladrau i Vilanova de Sau.

Anna Ribas nova
presidenta comarcal
del Col·legi de Metges

cOnsultOri de sant Julià de VilatOrta
Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat,18

Tel. 93 812 22 33

HOrari
Dilluns, dimarts i dijous de 8:00 a 15:00h

Dimecres de 16:00 a 20h
Divendres de 10:30 a 15:00h

L’únic punt d’atenció continuada durant les nits 
és a l’Hospital Universitari de Vic

-Hospital general-
de 20:00 a 08:00h, de dilluns a diumenge
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Ja fa 10 anys que ens vam constituir com 
a associació. Vam començar amb tots els 
dubtes i pors que comporta crear un projec-
te des de zero, portats només per la il·lusió 
d’agermanar dues poblacions  (Jali -Gàm-
bia- i Sant Julià de Vilatorta -Catalunya-) i 
per fer visibles altres realitats allunyades de 
nosaltres. Ara podem fer balanç i ja podem 
dir que hem fet moltes coses i activitats. A 
Jali hi hem fet des d’enfondir pous, a cons-
truir una escola, fonts i una cuina. Hi hem 
dut un torn de terrisser i un tractor. S'han 
organitzat campionats de futbol, tallers de 
bàtiks, de costura, de sabó... Hem ajudat a 
les dones amb microcrèdits... Alguns pro-
jectes han estat més reeixits que d’altres 
però tots amb bona intenció i voluntat.

A Sant Julià hi hem fet conferències, 
xerrades, presentacions de llibres, exposi-
cions, espectacles de circ. Hem estat pre-
sents a la Festa Major, a la Fira del Tupí, a 
la	 Fira	 d’Entitats	 i	 hem	organitzat	 "tastets	
del	món".	Hem	format	a	voluntaris	per	anar	
a Jali i hem signat un conveni amb la UVic 
–UCC perquè hi vagin estudiants.

Estem contents de la feina feta, estem 
contents del suport del poble de Sant Julià 
i estem contents de col·laborar amb la gent 
de Jali. Perquè son ells que ens permeten 
obrir la ment i mirar-nos la vida des d’una 
altra perspectiva. Desitgem seguir treba-
llant i complir 10 anys més.

Podeu trobar més informació al blog: 
http://abarakabake.blogspot.com.es / As-
sociació Abaraka Bake Sant Julià de Vila-
torta – Jali (abarakabake@gmail.com).   

Abaraka Bake
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El	dijous	19	de	setembre	vam	inaugurar	oficial-
ment el nou billar en un acte que vam comptar 
amb la presència de les autoritats municipals.

El cap de setmana del 21 i 22 de setembre, 
un grup de 45 socis del Casal férem una sortida 
a terres lleidatanes. Visitàrem Penelles el poble 
amb les façanes i parets plenes de murals grà-
cies al festival Gargar que s'organitza des del 
2016. També anàrem a Mollerussa, Balaguer i 
navegàrem per la Noguera Ribagorçana traves-
sant l'espai el congost de Mont-rebei. Tot i que 
no ho semblava, el temps ens va acompanyar.

Imatges de les últimes activitat del Casal

10 anys de solidaritat
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2020, any del cinquantenari
La seva estima per la nostra dansa i la seva 
terra les va dur a plantar la llavor d’un entusi-
asme ben viu que avui encara perdura. Era el 
1970 quan Maria Soler, Carme Vilamala, Mont-
serrat Font, Angelina Vilamala, Vicenta Soler 
i Concepció Vilamala van fundar l’Agrupació 
Sardanista de Sant Julià de Vilatorta i organit-
zaren una programació estable de ballades de 
sardanes. Poc després s’integraren Josep Tort, 
que va ser el primer president de l’entitat, i Nú-
ria Mallol. 

Eren els últims anys de la dictadura fran-
quista i creixia la consciència nacional i el desig 
de rescatar els signes d’identitat que el règim 
va voler anorrear: el país, la llengua i la cultura 
catalanes. El poble es començava a bellugar i 
sorgiren moviments socials i polítics. A nivell 
popular es van recuperar costums i es tornava 
la festa al carrer. Es fomentaren i prenien vola-
da velles i noves manifestacions de caire tradi-
cional –sardanes, castellers, correfocs, bestia-
ri, bastoners, esbarts, etc.-. La dansa nacional 
catalana va tenir un paper rellevant com a ex-
pressió reivindicativa de país. 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, que 
sempre ha demostrat la voluntat de teixir com-
plicitats amb les entitats del poble i amb l’an-
tecedent de col·laboracions reeixides com ara 
la celebració dels 400 i 425 anys de les Cara-
melles del Roser i dels 35 anys dels gegants, 
ha cregut que un esdeveniment rellevant com 
és el cinquantenari de l’Agrupació Sardanis-
ta no podia passar per alt. En aquest sentit la 
corporació municipal ens ha tornat a fer costat 
i hem treballat colze a colze per elaborar una 
programació extraordinària per a la temporada 
2020, que amplia l’activitat habitual de l’entitat. 
A continuació us detallem les activitats i actes 
previstos:

11 Audicions / ballades
- 1 Audició celebració de Sant Julià (12 gener).
- 4 Audicions d’hivern (23 febrer i  1, 8 i 29 març).
- 2 Audicions prèvies a l’Aplec Comarcal (el dia 
abans -4  juliol- i el matí de l’Aplec -5 juliol-).
- 1 Ballada de Festa Major de Sant Julià (amb 
la participació, a mode de trobada, de tots els 
dansaires que hagin format part de les tres 
colles sardanistes del poble).
- 1 Audició de Festa Major de Sant Julià.
- 1 Audició de Festa Major de Vilalleons.
- 1 Audició – Castanyada.

2 Aplecs
- Aplec de Puig-l’agulla (audicions matí i tarda).
- Aplec Comarcal d’Osona (tres cobles a la tarda).

4 Concerts
- Concert de l’Aplec Comarcal.
- Concert mixt de formació cobla i altres instru-
ments.
- Concert coral de música patriòtica catalana 
amb l’Orfeó Vigatà.
- Concert de Nadal.

11 Cobles
Durant la temporada es comptarà amb la parti-
cipació de les cobles:
La Principal de la Bisbal - La Jovenívola de Sa-
badell - La Jovenívola d’Agramunt - La Ciutat 
de Girona - La Lluïsos - La Baix Llobregat - La 
Bellpuig Cobla - La Principal de Llobregat - La 
Flama de Farners - La Rosaleda - La Tres Vents.

Formació
Curset intergeneracional d'aprenentatge per 
ballar sardanes.

Cultura popular
Mostra de manifestacions tradicionals catala-
nes (gegants, esbarts, bastoners, castellers...), 
en motiu de l’Aplec Comarcal.

Actes de germanor
- Esmorzar popular en el marc de la mostra de 
cultura tradicional de l’Aplec.
- Dinar de germanor de l’Aplec Comarcal.
- Dinar de germanor de totes les persones que 
han estat membres de l’Agrupació Sardanista o 
hi ha estat vinculats.

Inspirat en l'escut original de l'Agrupació Sardanista, 
creat per Agustí Garcia Folgarolas l'any 1970, Xevi 

Pona ha dissenyat el logo del cinquantenari.
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Exposició
Retrospectiva sobre la presència històrica de la 
sardana a Sant Julià de Vilatorta i a Vilalleons.
Per aquesta exposició demanem la col·labora-
ció de tothom que tingui i pugui aportar fotogra-
fies,	cartells,	programes,	documents,	objectes	
o qualsevol altre element relacionat amb la sar-
dana al poble (poden fer referència a l’Agrupa-
ció, a les antigues colles sardanistes –la Joven-
tut Vilatortina i la Tupinets-, ballades, aplecs, 
concursos, concerts, altres activitats sardanis-
tes, etc.).

Imatge
Creació	d’un	logo	identificatiu	de	l’any	del	cin-
quantenari.

Publicacions
- Edició del Calendari Viiatortí del 2020 dedicat 
a la sardana.
- Edició del díptic de l’Aplec Comarcal.
- Anunci de l’Aplec Comarcal d’Osona a la Guia 
Sardanista 2020.

Element físic perdurable
Construcció d’una estela dedicada a la sardana 
en motiu dels 50 anys de l’Agrupació Sardanista.

Composicions musicals
Creació de tres sardanes ex professo.

Reconeixements
- Sol·licitud de guardó de la Federació Sarda-
nista de Catalunya a l’Agrupació Sardanista pel 
seu 50è aniversari.
- Acte d’agraïment a persones vinculades al 
món de la sardana.

Castanyada sardanista
El diumenge dia 3 de novembre, al pavelló mu-
nicipal, més de dues-centes persones van viure 
una nova edició de la clàssica Castanyada Sar-
danista amb una audició a càrrec de la cobla 
Ciutat de Girona que va delectar els balladors 
i les balladores amb 9 sardanes de set tirades. 
A mitja part es va fer la castanyada en la qual 
es repartiren 50 quilos de castanyes torrades 
prèviament a les brases del restaurant de les 
Set Fonts i que foren acompanyades de vi dolç, 
ofert gentilment pel restaurant Imés. L’Agrupa-
ció Sardanista vol donar públicament les gràci-
es a ambdós establiments del nostre poble.

Concert de Nadal
El 27è concert de Nadal tancarà la temporada 
sardanista 2019 de la nostra entitat. Serà a les 6 
de la tarda del diumenge 22 de desembre, al Saló 
Catalunya. La cobla La Flama de Farners, dirigi-
da per Jordi Molina, serà l’encarregada d’ame-
nitzar l’acte que s’estructura en dos blocs. Una 
primera part amb sardanes escollides especial-
ment per a l’ocasió i una segona part de peces 
tradicionals catalanes. Com és habitual es faran 
dues rifes: una panera de Nadal entre el públic 
assistent i un pernil entre els socis que encer-
tin els mots encreuats que hauran rebut a casa 
seva, juntament amb la invitació del concert. 

La ballada de sardanes
en honor a Sant Julià
Si el concert de Nadal tanca l’actual tempora-
da, l’audició de sardanes del diumenge 12 de 
gener encetarà l’any del cinquantenari de la 
nostra entitat. Aquesta ballada, que s’emmar-
ca dins dels actes de commemoració de Sant 
Julià, patró de la parròquia, es farà a les 5 de 
la tarda, al pavelló municipal, i serà amenitzada 
per la cobla Jovenívola de Sabadell. L’entrada 
és gratuïta i durant l’acte es vendran números 
per al sorteig d’un pernil.

Cicle de sardanes d’hivern
Durant aquest hivern, l’Agrupació Sardanista ha 
programat 4 audicions de sardanes que es fa-
ran a les 5 de la tarda, al pavelló municipal els 
diumenges següents:

- 23 de febrer, cobla Jovenívola d’Agramunt.
- 1 de març, cobla Ciutat de Girona
- 8 de març, la Principal de la Bisbal
- 29 de març, cobla Ciutat de Girona

Fotografia d'un dels actes més importants dels inicis 
de l'Agrupació Sardanista de Sant Julià de Vilatorta: 
el primer Aplec Comarcal d'Osona, celebrat al parc 
de les Set Fonts el dia 10 de setembre de 1972. El 
nostre poble va tenir l'honor de ser-ne la seu.
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Parlem amb les entitats

La vostra és una de les en-
titats més antigues de Sant 
Julià de Vilatorta

Després de les Caramelles 
del Roser venim nosaltres i 
crec que més tard hi ha la Ger-
mandat -l’Associació Familiar-. 
La Societat Ocellaire de Sant 
Julià es va fundar l’any 1859, 
és a dir que aquest any hem fet 
160 anys.

Quines són les vostres ar-
rels?
A	 Sant	 Julià,	 a	 finals	 del	

segle XIX i a principis del XX 
l’exposició d’ocells -com se’n 
deia aleshores- era un acte 
extraordinari que es feia per 

l’Ascensió. En aquella època 
ja venien ocellaires de tot ar-
reu i abans de començar es 
feia un passant pel poble amb 
tots els participants, gàbia en 
mà, encapçalats pel penó de 
cada entitat. Per aquest acte 
era costum que les societats  
ocellaires editessin uns cartells 
amb versos al·lusius, com si 
fos una auca. El de l’any 1896 
de Sant Julià parla del concurs 
com “l’aconteixament mès 
digne d’admiració que s’ha vist 
desde molts anys en la nostra 
hermosa plana”. També hi ha 
fotografies	de	 l’any	1923	amb	
una plaça Major plena de gent 
per veure el certamen.  

Sou una entitat que també 
teniu socis, oi?

Actualment som una seixan-
tena de socis col·laboradors. 
Hi ha persones grans que són 
socis de tota la vida i recorden 
que els va fer soci el seu pare 
des de molt petits. Amb les 
quotes	i	el	benefici	de	la	loteria	
de Nadal anem tirant endavant.

Quines són les vostres activi-
tats principals?

A hores d’ara es centra bà-
sicament en l’organització del 
concurs ocellaire. Anys enrere, 
quan es podia caçar fèiem un 
acte	de	fi	de	temporada	on	es	
lliuraven els premis locals.

Ara no es pot caçar?
No. Els fringíl·lids són una 

espècia protegida. L’any 2009 
i per normativa es va prohibir la 
captura amb vesc i rams per-
què diuen que és un procedi-
ment no selectiu. Amb això 
va morir una activitat de caça 
tradicional. Ara només es pot 
tenir ocells nascuts i criats en 
captivitat.

Fringíl·lids, vesc, rams?
Les aus més apreciades pels 

ocellaires són el pinsà, la ca-
dernera, el verdum i el passe-
rell i que són ocells fringíl·lids 
que tenen un bec adaptat per 
menjar llavors i gra. Són espè-
cies cantores que tradicional-
ment han estat mantingudes 
en captivitat. Popularment per 
caçar-los s’untava amb vesc 
unes creus o aspes anome-
nades creueres que eren fetes 
de vímets, joncs, palles o les 
més modernes de plàstic i que 
es posaven entre les branques 
d’un arbret o plançó que s’en 
deia ram. Els ocells hi acudien 
en sentir el cant d’un ocell de 
la	 gàbia	 camuflada	 a	 terra,	 a	
mode de reclam. En aturar-se 
al ram quedaven enganxats en 
les creueres i llavors els ocellai-
res, que estaven amagats mar-
ge enllà, havien de córrer a 
atrapar l’au i desenvescar-la. 

En Jordi Mengod té 57 anys i és president de la Societat Ocellaire 
de Sant Julià de Vilatorta des del 2010, l’any després del 150è ani-
versari. A part d'ell, la junta actual està formada per en Pericu Pradell, 
en Toni Bou, en Josep Comas, en Gerard Casas, en Josep Bou i 
l'Alfons Mengod. Es defineixen com a hereus d’en Ramon Bassols, 
en Pere Vilamala, en Josep de ca l’Antònia –Josep Fiter-, en Josep 
Gili, en Joan Casanovas i de molta altra gent que s’ha embadalit amb 
la bellesa i el cant dels ocells. 
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Jordi Mengod Bosch
President de la Societat Ocellaire
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Només s’agafaven els mascles 
que són els que canten, les fe-
melles es deixaven anar.

En quina època es caçava?
Solia ser entre setembre i 

principis de desembre. Mol-
tes vegades anar a caçar vo-
lia dir anar esmorzar i passar 
una bona estona compartida. 
De bon matí es plantaven els 
rams i els ocellaires, arrecerats 
un tros enllà, feien foc per es-
calfar-se i coure-hi la botifarra, 
la carn o les arengades i torrar 
pa. La jornada sortia rodona si 
a més a més tornaves a casa 
amb algun exemplar.

Calia llicència per caçar?
A més de ser soci s’havia 

de tenir una llicència de la Fe-
deració Catalana de Caça, de 
la qual la nostra societat n’era 
membre. Al vetar-se la caça es 
va crear la Federació Catalana 
d’Ocells Fringíl·lids. La majoria 

de societats ocellaires ens vam 
apuntar en aquest nou ens que 
continua coordinant el calen-
dari de concursos territorials.

Com funciona el concurs 
d’ocells?

En un concurs el que puntua 
és el cant de l’ocell. El primers 
en participar sempre són els 
pinsans i després l’ordre va 
rodant en funció del concurs 
anterior.	És	a	dir:	si	en	el	con-
curs	del	 dia	 abans	 fixat	 en	 el	
calendari l’ordre ha estat pin-
sà, verdum, cadernera i passe-
rell, en el concurs d’avui serà 
pinsà, cadernera, passerell i 
verdum. En les bones èpoques 
aquí	hi	havien	participat	fins	a	
500 ocells d’una mateixa es-
pècie. Ara no s’arriba a 200. A 
Sant Julià fem el concurs amb 
el sistema de senyals que són 
unes banderetes que tenen un 
valor de puntuació concret, 
segons el color. Es col·loca un 

senyal cada vegada que l’ocell 
canta. Per exemple a cada re-
doblada que fa el pinsà els jut-
ges posen un senyal vermell a 
la gàbia i cada 10 de vermells 
es canvien per un de negre. 
Això en un període de temps 
limitat a cinc o deu minuts. En 
cadascuna de les cinc tandes 
per espècie es van descartant 
els ocells amb menys puntua-
ció i els de més puntuació són 
els que obtenen premi. Antiga-
ment s’havien donat medalles, 
olles	de	terrissa,	flors	de	plàs-
tic, copes i premis en metàl·lic. 
Actualment es donen llonga-
nisses i fuets, en total uns 80 
quilos d’embotit.

Hi ha alguna tècnica perquè 
cantin més?

N’hi ha que els donen vita-
mines, cànem, pipes... mate-
rial gras. Es diu que al pinsà, 
per exemple, no se li pot donar 
gaire cànem perquè li afecta la 
visió. En algun moment s’ha 
arribat a pagar molts diners 
per un bon ocell cantador.

Com va començar la teva 
afició pels ocells?

Devia tenir 12 o 13 anys. Em 
feien gràcia les cases que te-
nien gàbies penjades a la fa-
çana, com la de cal Sabater, i 
veia que hi havia nanos de la 
meva edat que anaven a caçar 
amb els grans. Amb una colla 
vam demanar a l’Estevet de 
can Correu –l’Esteve Torrent- 
si ens hi volia, va dir que sí, i 
a partir d’aquell dia ja vaig co-
mençar a tenir ocells a casa.

Com veus el futur de l’entitat?
Magre. No puja jovent i és di-

fícil tenir un relleu generacional. 
L’afició	et	venia	quan	anaves	a	
caçar i tot el que comportava 
l’esmorzar i el bon ambient 
que hi havia. Es creaven uns 
vincles molt estrets entre els 
aficionats.	Podem	dir	que	la	llei	
ha tallat les ales als ocellaires.

Lluís Vilalta - Xevi Pona

Foto del concurs d'ocells de l'any 1920, a la plaça Major.
Fragment de l'auca-programa del certamen de l'any 1894.
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Quatre campionats de 
Catalunya en categoria 
absoluta femenina (bloc, corda, 
velocitat i overall), campiona 
d’Espanya de bloc en absoluta, 
i subcampiona d’Espanya en 
velocitat i en overall. Aquest és 
l’extraordinari palmarès 2019 
de Rut Casas Mur, la vilatortina 
del Club Excursionista Manlleu 
que va començar a escalar 
quan tenia 5 anys -perquè ho 
feien els seus pares- i als  9 
anys ja va entrar en el món de 
la competició. 

Com és la teva vida d’esca-
ladora?

Una jove que dedica moltes 
hores a aquest esport perquè 
és el que li agrada i té dife-
rents objectius a aconseguir 
tan a nivell de competició com 
amb l’escalada en roca. Por-
to molts anys escalant i se’m 
faria molt dur deixar-ho. Quan 
escalo desconnecto de la 
quotidianitat i em sento lliure.
Et centres només amb la 
competició? 

Sí, però també m’agrada es-
calar a roca als caps de setma-
na que no tinc competició, ja 
que és el moment de gaudir dels 
amics, de la natura i de l’esport. 
Quan no escalo faig coses que 
normalment no puc fer. 
Com compagines entrena-
ments i estudis?

La selecció espanyola júnior de futbol americà a Sant Julià
Amb l’objectiu de preparar-se per al 
Campionat Europeu Sub-19 que es 
va celebrar a Bolonya aquest estiu 
passat, el Team Spain U19 es va con-
centrar del 23 al 26 de juliol al nostre 
poble. El programa d’entrenaments va 
consistir en dues sessions diàries de 
matí i tarda sobre la gespa del camp 
de futbol municipal. El cos tècnic de 
l’equip va destacar que les instal·laci-
ons esportives de Sant Julià van com-
plir	les	expectatives	que	s’havien	fixat.	

Entreno dilluns, dimarts, 
dimecres i dijous i els caps 
de setmana generalment hi 
ha una competició o altra. 
Aquest	any	he	començat	fisi-
oteràpia a la Universitat Autò-
noma	i	això	m’ho	dificulta	una	
mica perquè no tinc un horari 
fix	 i	haig	d’anar	modificat	els	
horaris d’entrenament molt 
sovint.
Deus estar molt satisfeta 
pels resultats d’aquest any

Sí, tot i que sempre es pot 
millorar. Ha estat com una 
temporada de prova perquè 
l’any passat vaig passar per 
una operació a l’espatlla dreta 
i l’objectiu principal d’aquesta 
era recuperar-me al 100% per 
poder estar al màxim la pro-
pera temporada. A més dels 

títols i campionats esmentats 
al principi també he guanyat 
la ultima prova de la copa 
d’Espanya de bloc. A princi-
pis de novembre al campionat 
d’Espanya vaig aconseguir fer 
rècord personal i rècord de 
Catalunya amb una marca de 
10,90 segons.
Quins reptes et planteges?

Em faria il·lusió aconseguir 
plaça pels jocs olímpics de 
París 2024 i de cara la tem-
porada que ve m’agradaria 
igualar o millorar els resultats 
d’aquest any.
Com et planteges el futur?

Vull continuar gaudint de 
l’escalada amb els amics i fa-
miliars, continuar competint i 
millorar. I fer-ho tot compati-
ble amb els estudis.
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El Set Fonts Guanya les 24 hores de Futbol Sala
El 27 i 28 de juliol passat es va disputar 
la 36a edició de les 24 hores de futbol 
sala que va guanyar l’equip Set Fonts. En 
aquest històric torneig hi van participar un 
total de 15 equips i es va disputar al pave-
lló esportiu municipal entre les 9 del matí 
del dissabte i les 9 del vespre del diumen-
ge.	En	la	final	que	va	enfrontar	el	Set	Fonts	
i el Lanzarote va acabar amb empat a 3 i el 
campió es va decidir als penals. El premi 
al millor porter va ser per en Chiqui, del 
Set Fonts; el de millor jugador per en Ser-
gio	Mortes,	del	Tenerife;	i	el	de	millor	afició	
per l’equip Bar Núria. Durant les dues jor-
nades del torneig hi va haver un bon am-
bient de públic a les graderies, sobretot en 
la	fase	final.

Mireia Badia, campiona estatal
d'enduro en categoria Absolut

Per Mireia Badia el d’aquest 
2019 és ja el quart estatal, 
que suma a dos campionats 
de Catalunya i a dues terceres 
posicions al Mundial, la darrera 
també aquest any. “Estic molt 
contenta de la temporada per-
què al Campionat d’Espanya 
vaig guanyar totes les proves i 
al Mundial la tercera posició va 
ser molt lluitada” recordava en 
declaracions a El 9 Nou (Ester 
Rovira - 8 de novembre 2019). 
La jove de 23 anys que fa pocs 
mesos que viu a Sant Julià va 

començar a anar en moto de 
ben petita fent endurets, en-
durades i motocròs i després 
d’un temps de pausa el 2015 
va decidir prendre-s’ho de 
forma més seriosa. “La meva 
progressió ha estat bona per-
què vaig començar en un 
Campionat d’Espanya sense 
haver entrenat trialeres i amb 
un nivell baix. El meu primer 
any va ser bastant desastrós 
però des d’allà vaig anar mi-
llorant”, assegura la pilot que 
ha decidit establir-se a Osona 

“perquè aquí hi ha la meva pa-
rella i molt ambient de motor, 
de manera que per a anar a 
entrenar ho tinc molt més fàcil 
que a Manresa”. 

Badia treballa als matins i a 
la tarda va al gimnàs i estudia 
un màster en psicologia infan-
til. “M’ho intento combinar tot 
com puc i els caps de setmana 
és quan entreno amb la moto” 
explica l’esportista. A l’hora de 
tancar l’edició d’aquesta revista 
marxava a Portugal per partici-
par als 6 Dies d’enduro amb la 
selecció estatal, on es marquen 
com a objectiu pujar al podi.

Juntament amb la viladra-
uenca Mireia Rabionet, que 
és campiona de Catalunya i 
d’Espanya en Fèmines Infantil, 
comparteixen el fet d’haver-se 
hagut d’obrir camí en un es-
port eminentment masculí i 
ho fan seguint les passes de 
pilots que tenen com a refe-
rents com són la Rosa Rome-
ro o la Laia Sanz. “Cada ve-
gada pugen més nenes, però 
ens falten oportunitats perquè 
costa més trobar espònsors 
i	 els	 equips	 oficials	 no	 tenen	
noies”. La Mireia però, té clar 
que això no l’impedirà conti-
nuar progressant i fer-se un 
nom dins l’enduro.
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La Segona Catalana –antiga 
Primera Regional– és la ca-
tegoria més alta que ha jugat 
mai	el	Sant	Julià.	Aquesta	fita	
es	va	aconseguir	al	final	de	la	
temporada passada en que-
dar segon de lliga i guanyar els 
dos partits d’una vibrant pro-
moció contra el Sant Andreu 
de la Barca (0 a 1 en el partit 
d’anada jugat a Sant Andreu i 
2 a 1 en el de tornada jugat a 
Sant Julià). Pujar de categoria 
i estrenar vestidors ha portat 
noves il·lusions a un club que 
en aquesta temporada 2019-
2020 té 10 equips –Segona 
Catalana, Quarta Catalana, 
Aficionats,	 Juvenil,	 Cadet	 A,	
Cadet B, Infantil, Aleví, Ben-
jamí i Prebenjamí–, amb una 
plantilla total de 144 jugadors, 
12 entrenadors i 11 delegats. 

El Sant Julià juga al grup 4 
de Segona Catalana confor-
mat per 18 equips de les co-
marques d’Osona, el Bages, 
el Berguedà, l’Anoia, el Vallès 
Oriental i el Vallès Occiden-
tal. Els tres únics equips oso-
nencs, a més del SantJu, són 
el Vic-Riuprimer i el Torelló 
-que va pujar per ascens di-
recte en quedar primer de lli-
ga la temporada passada-. En 
l'àmbit comarcal els vilatortins 

són el sisè equip d’un ràn-
quing que encapçalen el Vic, 
el Manlleu i el Tona, que són 
de Primera Catalana, i conti-
nuen els tres equips de Sego-
na: el Vic-Riuprimer, el Torelló 
i el Sant Julià. La temporada 
va començar el 8 de setembre 
i acabarà el 31 de maig des-
prés de 34 jornades.

La plantilla del primer equip 
del CF Sant Julià està forma-
da per 24 jugadors: Javier 
del Pozo, Sergi Erra, Gerard 
Torrents, Jordi Portet, Miquel 
Roquet, David Pujol, Ferran 
Vila, Aleix Pla, Miquel Criado, 
Francisco J. Lendinez, Eduard 
Morató, Guillem Altimiras, Ra-
mon Cunill, Nil Torrents, Flavio 
A. Ribeiro, Josep Muniesa, 
Joan Salord i Martí Oller Biel 
Godayol, Marc Abella, Arnau 
Martínez, Marc Cunill, Josep 
M. Banderas i Sergi Godayol. 
L’equip tècnic és format pels 
entrenadors Cesc Pla, Jor-
di Llopart, el preparador físic 
Adrià López i els delegats Joan 
V. Vilarrasa i Carles Molist.

El Sant Julià llueix la carac-
terística equipació de color 
blau amb el patrocini de la 
Casa dels Canelons i el logo-
tip de la marca turística del 
poble “Sant Julià de Vilatorta, 

Club de Futbol Sant Julià

Un somni fet realitat: pujar de categoria i nous vestidors
destí del bon gust”. Els partits 
es juguen al camp de futbol 
municipal els dissabtes a les 4 
de la tarda i els entrenaments 
són els dimarts i els divendres 
a les 8 del vespre. L’ascens de 
categoria ha comportat més 
despeses a l’equip com per 
exemple els arbitratges –els 
partits es juguen amb jutges 
de línia–, les inscripcions dels 
equips i del cos tècnic, etc. 
per la qual cosa s’ha hagut de 
buscar nous col·laboradors 
i patrocinadors, a més de la 
rifa habitual que es fa en cada 
partit. 

En el moment de tancar 
l’edició d’aquesta revista 
s’havia jugat la Jornada 12 
i en data 23 de novembre el 
Santju	 estava	 classificat	 en	
13a posició amb 12 punts. 
Portava 3 partits guanyats, 3 
d’empatats i 6 de perduts, 20 
gols a favor i 19 en contra. Tot 
i que gairebé ho aconsegueix 
en més d’un partit, la mala 
sort ha fet que l’equip encara 
no n'hagi guanyat cap fora de 
casa. En els derbis comarcals 
va empatar a 0 al camp del 
Torelló, el 27 d’octubre, i va 
perdre per 3 a 2 en temps de 
descompte amb el Vic-Riupri-
mer, el 23 de novembre.
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Del 6 al 8 de setembre de 2019 es 
va celebrar el 35è Torneig BBVA 
de Bàsquet de Sant Julià de Vila-
torta. Però abans, durant el mes 
d'agost, en el pre-torneig es van 
disputar 4 partits amb universitats 
americanes NCAA. Central Florida 
i 2 partits de Marquette masculins. 
I l'Universitat de Georgetown fe-
mení. Van jugar contra combinats 
de jugadors catalans.

El dimecres de la setmana del 
torneig va tenir lloc el Trofeu Al-
bert Tobal, cadet preferent, amb 
victòria del Joventut de Badalona. 
Dijous, el Trofeu Dídac Herrero, jú-
nior preferent, que va ser guanyat 
també pel Joventut.

El vespre de dijous vam veure 
el primer partit de pretemporada 
del nou Barça, que va perdre per 
69-71 davant el MoraBanc An-
dorra, partit emès per Esport3. I 
el vespre de divendres un encara 
més emocionant partit, pròrroga 
inclosa, amb victòria del Joventut 
al BAXI Manresa per 96-91.Els dos 
partits amb equips ACB van tenir 
entrada gratuïta per tothom que 
portés 3 Kg d'aliments per Càri-
tas / Banc dels aliments. Enguany 
s’han recollit 1.944 kg! Per exem-
ple, es van recollir 675 Kg d’arròs, 
434 de pasta i 280 l. de llet. Tam-
bé, importants quantitats d’oli, su-
cre, llegums i conserves de peix. 
Per la nostra part, vam fer entrega 
a aquestes entitats dels nostres 
sobrants de bar i barbacoa, com 
carn, pa de motlle o tomàquets.

I, de divendres a diumenge, 
quasi 500 partits, en 30 pistes i 22 
categories de pre-mini a veterans, 
federats i amateurs, masculí i fe-
mení, en el torneig de pre-tempo-
rada més gran d'Europa.
Van	jugar	la	final	de	la	categoria	

sènior masculí el SESE (Barcelona) 
i el CB Castellbisbal, que va ser 
guanyada pel SESE per 57-27. A 
la categoria sènior femení va vèn-
cer l'EKKE CB Lleida. A destacar 
l’equip de «Les Arreplegades» de 
Sant Julià que van ser les campi-

Balanç molt positiu del 35è Torneig de Bàsquet 
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Club Patinatge Artístic

El Club de Patinatge del poble ja torna a rodar! Enguany 
en formen part una cinquantena de patinadors/es repartits 
en 4 grups segons el seu nivell i edat. Aquest any tenim 
dos grups d’Iniciació i 2 de Federació. Per primer cop, hi 
hauran 3 grups de Xou; dos participaran en la categoria de 
Xou Primària i un en la de Xou Secundària. Esperem que 
obtinguin els mateixos bons resultats que l’any passat.

Els tres grups de Xou participaran en les competicions 
organitzades pel Consell Esportiu d’Osona i en les de la 
Federació Catalana de Patinatge. L’altre grup d’Iniciació 
prendrà part en festivals organitzats pels diferents clubs 
de la comarca. També a nivell individual, els patinadors/es 
participaran en algunes proves del Consell i la Federació.

Durant aquest primer trimestre, les dates destacades 
són:

· Novembre: participarem en les proves d’Iniciació de la 
Federació Catalana de Patinatge.

· 20 de desembre: Festivalet de Nadal i entrenament 
obert a les famílies i a tota aquella gent que vulgui veure 
als nostres patinadors/es.

· A partir de gener, participació a les proves organitza-
des per la Federació Catalana de Patinatge.

Si algun nen o nena té ganes de venir a provar d’apren-
dre a patinar, pot fer una prova gratuïta. Segur que li agra-
darà!

De tota manera, qui vulgui seguir el que fem, ens pot 
trobar al Facebook i a Instagram amb el nom de Club Pa-
tinatge Artístic Sant Julià de Vilatorta.  Segur que us agra-
darà	veure	 les	 fotografies	 i	els	balls	dels	diferents	grups	
que formen el club. 

Per altra banda us comuniquem que aquest any hem 
tornat a fer loteria de Nadal. Esperem que la sort ens 
acompanyi.
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sones a la categoria Sènior femení 

no federat.
Diumenge vam poder veure dos 

partits	 oficials.	 Al	matí,	 la	 Super-
copa de Catalunya de Bàsquet 
Adaptat, en cadira de rodes, en-
tre el Costa Daurada (Tarragona) i 
el CE Global Bàsquet (Sabadell), 
amb victòria dels vallesans per 60 
a 50. I a la tarda, el partit de la Lli-
ga Catalana EBA entre el CB Vic i 
el UV BC Morabanc B, amb el re-
sultat de 61 a 61.

Va completar el bàsquet d'elit el 
partit que es va jugar la tarda de 
divendres entre el Barça Femení i 
el Femení Maresme, cadet prefe-
rent, amb victòria del Barça.

Dissabte al matí, el Clínic per a 
entrenadors, amb Ricard Casas 
(entrenador ajudant del FC Bar-
celona): 'Concepte operatiu a la 
tècnica / tàctica individual'. Tam-
bé dissabte al matí, la taula ro-
dona Medicina i Bàsquet, sobre 
la “Readaptació de les lesions de 
turmell”, amb la Dra. Izascun Díaz 
i	el	fisioterapeuta	Toni	Bové.

I la nit de dissabte l“Allstar”, 
amb	 la	 final	 del	 concurs	 de	 tri-
ples, guanyada per Quim Galve, 
quedant subcampiona Mireia Gai-
ral. Guillem Sabatés, del Ghost-
busters, va ser el guanyador del 
moment més espectacular del 
Torneig, el Concurs d'esmaixa-
des. També va fer que el públic 
fruís amb les seves esmaixades, 
el	segon	classificat,	Kris	Andre,	de	
l'Europe Basketball Academy.

Com cada any, una sèrie d'activi-
tats de lleure gratuïtes, com el carri-
let	per	Sant	Julià,	els	inflables	de	la	
Diputació, xocolatada popular...

I una important novetat d’en-
guany, amb una acció conjunta 
amb Coca-Cola, ha estat la reco-
llida d’ampolles de plàstic. Es van 
recollir 500 Kg! Això són moltes 
ampolles, que s’han reciclat per 
a la confecció d’un banc que es 
col·locarà a la zona esportiva de 
Sant Julià. 

 
Joan Aragó

Cap de Premsa
Torneig BBVA de Bàsquet
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Carrer Indústria, 8 - Tel. 93 888 71 29
Mòbils 636 06 09 18 - 608 14 62 09

Sant Julià de Vilatorta
construccionserra@gmail.com

OBRA NOVA
REFORMES

Pressupostos sense compromís

Ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

Sant Julià de Vilatorta

www.solersanglas.com www.assessoriaanfruns.com

ASSESSORIA FISCAL I LABORAL
Ens hem traslladat a Manlleu

Plaça Pla dels Àlbers, núm. 20
Tel. 93 888 70 05
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El mes de gener de 2020  
proper l’Aula de Música Santi 
Riera aposta novament per en-
gegar el projecte CoNeix la Mú-
sica, un programa d’educació 
musical primerenca que s’adre-
ça a infants de 0 a 36 mesos de 
vida i a les seves respectives 
famílies.

L’aposta és clara i ferma: 
Es vol adoptar i oferir al nostre 
poble i rodalia un servei que fa 
temps que funciona en moltes 
escoles de música i espais fa-
miliars del territori. I és que cada 
vegada són més les evidències 
que	constaten	la	influència	po-
sitiva que la música i unes vi-
vències artístiques variades i de 
qualitat tenen en els infants des 
del moment del seu naixement.

Els nadons vénen a aquest 
món capacitats per aprendre 
música per si mateixos: La 
respiració, el seu cos en movi-
ment, la seva veu, són els pri-
mers senyals que alguna cosa 
rítmica, sonora i harmoniosa 
vol expressar-se. Cada infant 
neix amb una intel·ligència mu-
sical que necessita estimulació 
i aliment si volem que pugui 
desenvolupar-se per perme-
tre-li gaudir de la música durant 
tota la seva vida. No es tracta 
d’ensenyar-los  música, ni molt 
menys de donar-los explicaci-
ons teòriques sobre com fun-
ciona, sinó de crear un món al 

CoNeix la música
a Sant Julià de Vilatorta

Inici: gener 2020
Professora: Mar Cañellas

Participants: Infants
de 0 a 36 mesos amb
un acompanyant adult   

Inscripcions:
   enricpuigdesens@emvic.cat

Les publicacions referides són:
Jugant amb la música · Bebès. Pérez, 
M i Pujol, E (2015). Madrid: IGEME..
Jugant amb la música · Nenes i nens. 
Pérez, M; Pujol, E; Pujol, A; Carbó, V 
(2018).Madrid: IGEME.

seu entorn ple de riquesa so-
nora, d’experiències positives, 
d’interaccions adequades per-
què a la llarga vagin desenvolu-
pant el seu pensament musical.

Així doncs, els tallers de mú-
sica en família per a nadons 
consisteixen en la realització 
d’una gran varietat d’activitats 
de música i moviment (can-
çons, recitats rítmics, danses...) 
que posen el focus en diferents 
elements musicals: el ritme, la 
melodia, l’harmonia; i de movi-

ment:	fluïdesa,	pes,	locomoció,	
etc. La professora que condueix 
la sessió anima, guia i facilita un 
model a les famílies per tal que 
es relacionin positivament i amb 
confiança	a	través	de	la	música	
amb	 els	 seus	 fills	 i	 filles,	 utilit-
zant bàsicament els instruments 
més primaris: el cos i la veu. Tot 
això, sempre potenciant el vin-
cle afectiu entre adult i infant, en 

Concert
de Nadal

de l'Aula
Municipal
de Música
Santi Riera

Dia: Diumenge,
15 de desembre

Hora: 12:00
Lloc: Saló Catalunya

un clima de gaudi compartit.
La música s’aprèn de ma-

nera molt similar de com apre-
nem un llenguatge. Si els nens 
i nenes estiguessin immersos 
en música de la mateixa ma-
nera que ho estan en el llen-
guatge parlat, amb pocs anys 
d’edat	serien	tan	fluids	en	mú-
sica com ho són amb la parla. 
És	per	això	que	 insistim	en	

la importància de començar 
a viure l’experiència musi-
cal com més aviat millor, del 
contrari	 estem	 desaprofitant	
una de les etapes de més alta 
sensibilitat i predisposició per 
l’aprenentatge de la música.

Les professores que porten 
a terme aquest projecte a les 
aules de música de la xarxa 
EMVIC, estan coordinades per 
la vilatortina Eli Pujol, també 
professora de l’Aula de Músi-
ca, que justament la passada 
tardor va publicar el segon lli-
bre que tracta en profunditat 
la temàtica de l’educació mu-
sical primerenca, fent equip 
amb les altres professionals 
de l’Institut Gordon d’Educa-
ció Musical. 
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La Patuleia, ofereix un menú infantil als 
alumnes de 0-3 anys durant els tres cursos 
escolars que els infants concorren al centre. 

Una llar d’Infants no només ha d’alimen-
tar els infants, sinó que en un món global i 
canviant, té la responsabilitat d’educar a la 
canalla a través de l’alimentació.

La sostenibilitat, entesa en el seu con-
junt, tenint en compte tots els procediments 
i accions que efectuem els éssers humans 
i que afecten la capacitat regenerativa del 
planeta, és avui una de les consideracions 
principals en quasi tots els debats. En refe-
rència a l’alimentació, la sostenibilitat ha de 
tenir	 en	 compte	 l’eficiència	 nutricional	 del	
que ingerim com també la procedència dels 
productes de proximitat, la seva tempora-
da, la tipologia d’espècies utilitzades, etc. 
És	impossible	acomplir	amb	tots	els	supò-
sits per ser sostenibles al 100%, però cal 
treballar per fer camí en aquesta direcció. 
Els menús  proposats a la Patuleia, busquen 
adequar-se a aquesta realitat.
– Augmentar el consum de fruita.
– Adequar-se a les recomanacions de con-

sum de carn vermella o processada.
– Adequar-se a les recomanacions de con-

sum d’aliments processats.
– Adequar-se a la temporada dels productes.
– Incrementar el consum de proteïna vege-

tal.
– Augmentar la variabilitat d’ingredients i 

elaboracions.
–  Augmentar la manipulació d’ingredients 

frescos.
Aprofitant	aquest	tema,	a	finals	d’octubre	

també es va fer una xerrada molt interessant 
de com “alimentar-nos en família”, a càrrec 
de la Núria May (food researcher, Fundació 
Alícia) i  de la Gemma Rica (regidora d’en-
senyament). 

La Patuleia vol agrair a la Núria May, mare 
de dos nens de l’escola, per fer possible 
aquestes millores en el menú.

Des de la llar d’infants Patuleia desit-
jar-vos que passeu molt Bones Festes, que 
gaudiu amb intensitat els moments especi-
als que segur que viureu i us animem a què 
aposteu per aplicar criteris de sostenibilitat, 
responsabilitat i salut.  Bon Nadal!

Les mestres

Llar d’infants Patuleia
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Alimentar-se no és només nodrir-se, és aprendre a menjar
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Reinventa't
Imagina

Pregunta
Crea

Observa
Investiga

Interpreta...

Els inventors de l'escola Bellpuig
Hem pensat mai que tot el que fem servir ho 
ha inventat algú?

Aquest curs els nens i les nenes del Bell-
puig ens endinsarem al món dels invents. Per 
començar-nos a introduir en aquesta temà-
tica, el primer dia de curs ens va visitar en 
Joan Rovira, de Guixot de 8. Ens va donar 
tres elements claus per ser inventors: ser ob-
servador, fer-se moltes preguntes i tenir mol-
ta imaginació i creativitat. 

En Joan inventa jocs amb material de de-
sús que requereixen habilitat, raonament i 
estratègia.

Les nenes i els nens de tota l’escola van 
poder manipular, experimentar i gaudir d’una 
àmplia mostra dels seus invents.

Gràcies a la visita d’en Joan hem comen-
çat a investigar sobre els diferents invents al 
llarg de la història. Cada classe s’ha centrat 
en un que donarà nom a cada grup i en farà 
un projecte d’investigació que ens permetrà 
conèixer els diferents inventors i inventores 
i aprofundir en la vessant més tecnològica. 

Els alumnes han volgut que les seves clas-
ses portin el nom d’aquests invents: pilota 
(P3), avions (P4), submarí (P5), bombeta (1r), 
automòbil (2n), coet (3r), roda (4t), robots (5è), 
diners (6è).
Així	doncs,	el	fil	conductor	d’aquest	curs	

serà els “Invents”, que protagonitzaran les 
nostres festes, algunes sortides i activitats 
del curs, tallers...

Des de l’àmbit artístic, a cada cicle els 
nens i les nenes tindran un espai on podran 
manipular material per fer les pròpies crea-
cions. 

Us heu plantejat mai què us agradaria in-
ventar?

“Prova-ho tot. Apunta’t a tot. Coneix
a tothom. Aquest és el secret de la vida”

Hedy Lamarr (actriu i inventora).
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Comencem el nou curs 2019-
2020 i des de l’AMPA del Bell-
puig us volem comunicar les 
novetats d’enguany. A continu-
ació us en fem un resum: 

En primer lloc, hem acordat 
que l’AMPA passarà a dir-se 
AFA, Associació de Famílies 
d’Alumnes, amb la voluntat de 
ser una associació més inclusi-
va amb la diversitat de famílies 
que existeixen arreu del territori 
i, per tant, també al municipi de 
Sant Julià de Vilatorta. 

En segon lloc, hem iniciat 
el treball per comissions. Això 
significa	que	 totes	 les	 famílies	
que ho vulguin, poden impli-
car-se en aspectes concrets 
que l’AMPA (d’ara endavant, 
AFA) organitza o gestiona, sen-

Novetats per al
curs 2019-202

L'AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes)
de l'escola Bellpuig canvia la denominació i passa
a dir-se AFA (Associació de Famílies d'Alumnes)

se necessitat d’haver d’assistir 
a totes les reunions de la Jun-
ta. Això, des del nostre punt 
de vista, és un avantatge per 
a totes les persones que volen 
col·laborar amb l’AFA, però que 
no	tenen	temps	suficient	per	a	
reunions o trobades setmanals. 
Us encoratgem a participar a 
la comissió o comissions que 
més us engresquin! Actual-
ment, les comissions que hi ha 
són les següents: a) econòmi-
ca, b) festes, c) comunicació, d) 
extraescolars, e) menjador, ca-
sal i acollida, f) socialització de 
llibres, g) projectes, h) estatuts. 

Si teniu dubtes de què és 
cada comissió o ja teniu clar a 
quina o quines us voleu impli-
car, escriviu-nos a afabellpuig@

gmail.com.
I en tercer i últim lloc, volem 

impulsar una AFA participativa 
on totes les famílies de l’escola 
i alhora sòcies de l’AFA puguin 
implicar-se en els processos de 
presa de decisions referits als 
projectes per a l’escola i que 
l’AFA	gestiona.	És	per	això	que	
us convidem a totes a participar 
a les assemblees que tindran 
lloc al llarg del curs, perquè és 
aquest l’espai de votació i de 
presa de decisions, ja sigui per 
a aprovar el pressupost anu-
al, per a impulsar projectes, o 
per a tot allò que vingui de les 
inquietuds de les famílies que 
formen part de l’associació. Us 
convidem a assistir-hi, a partici-
par-hi i a votar!

fem comerç, fem poble!

Als carrers amb botigues hi ha
avets guarnits amb llumetes.

És el comerç local, just i de proximitat.
Aires nadalencs, identitat de poble!

Bones Festes! 



76

Ba r 
NÚR IA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43

Sant Julià de Vilatorta

BAR - RESTAURANT

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
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Fem teatre en el
treball de síntesi
El treball de síntesi és una 
aposta immillorable per poten-
ciar les tasques en grup dins 
un projecte multidisciplinari en 
el que els alumnes han de ser 
capaços d'aplicar les compe-
tències adquirides en les di-
ferents	àrees.	És	per	això	que	
el portem a terme els darrers 
dies del curs, enmig d'un clima 
de cooperació entre els parti-
cipants i amb una certa dosi 
d'aprenentatge lúdic.

L'experiència d'aquest darrer 
curs amb els alumnes de 1r, 2n 
i 3r d'ESO va ser diferent en el 
seu format i engrescadora pel 
que fa al seu contingut. Cada 
grup-classe es va convertir en 
un equip de muntatge i realit-
zació d'una obra de teatre que 
hauria d`acabar interpretada 
davant la resta de companys 
en un escenari real (en aquest 
cas, el Saló Catalunya). 

La temàtica havia de ser de 
caire històric, ambientada en 
èpoques diferents segons el 
curs. Així, el guió i contextua-
lització servien per a l'avaluació 
de l'àrea de ciències socials; 
la construcció dels decorats i 
vestuari, per a la de les àrees 
de visual i plàstica i tecnologia; 
els diàlegs i expressió per a la 
de l'àrea de llengua...

Va ser, sens dubte, la manera 
com serien avaluats el que els 
va il·lusionar i motivar a treba-
llar durament durant els primers 
quatre dies. I en el cinquè l'es-
forç va quedar plenament re-
compensat amb unes represen-
tacions molt reeixides fruit de la 
implicació de tot l'equip d'alum-
nes (actors, maquilladors, guio-
nistes,...) que van merèixer forts 
aplaudiments d'un públic, com-
panys i professors, del tot dis-
posats a passar-s'ho bé.

Aquest és el projecte interdisciplinari iniciat el curs passat, en el 
qual es treballa la cultura popular vinculant alumnes de la llar d’in-
fants amb alumnes de  4t d’ESO.

Per una banda, els menuts es familiaritzen amb instruments de 
música, cançons populars, contes, llegendes  i d’altres expressions 
culturals que ens són pròpies: diables, gegants i cap grossos. Per 
altra	banda,		alumnes	de	la	matèria	específica	de	Visual	i	Plàstica	
elaboren, seguint tot el procés de creació artística, un cap gros per 
a l’escola. Van començar per la recerca d’informació i la pluja d’ide-
es, van elaborar croquis i esbossos,  i actualment estan fabricant un 
cap	gros	que	de	mica	en	mica		pren	forma.	És	en	aquesta	fase	que	
els alumnes grans han començat a tenir ajudants de luxe: nenes i 
nens de la llar d’infants que han anat enganxant paperets damunt la 
superfície del cap que, ben aviat, podran  pintar. Properament, entre 
tots escolliran un nom i, de ben segur,  prepararan una gran festa 
per passejar-lo pel col·legi.

Veure nois i noies de 15 i 16 anys preparant les sessions de treball 
que faran amb els alumnes de la llar d’infants és molt enriquidor. 
Així com també ho és que infants de 2 i 3 anys es relacionin i so-
cialitzin amb els més grans. Desitgem que més endavant aquests 
portin el cap gros que ara realitzen. 

Amunt gegants!
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Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18

fmolas@osonanet.com

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

i professionalitat demostrables.

Carrer Compositor Ramon Victori, 10
Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15

Especialitats:
ENTREPANS

TAPES
VARIADES

PLATS
COMBINATS

CASSOLA

Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta
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HORITZONTALS:
1.- Població veïna. Tros de matèria. 2.- Transpira-
rem. Joc de taula molt popular. Allò que necessi-
tem per a les truites. 3.- La darrera vocal. Torna-la a 
tocar. Turca. 4.- Neó. Fletxa petita que es llança en 
alguns bars britànics. S’encaminen. Déu egipci del 
sol. 5.- ... jacta est, deia Juli Cèsar. Enfadarem molt. 
6.- 30 dies. Apa siau. Senyora abreujada. Alacant. 
7.- Gran territori dominat per un emperador. Gos. 
Adverbi de temps. 8.- Orella anglesa. Calci. Situa-
ció de molta tranquil·litat. Liti. 9.- En qualsevol lloc. 
Institut	Nacional	d’Estudis	Demogràfics.	10.-	Sant	
abreujat. Posar salar. Escarpell.        

VERTICALS:
1.- Onada democràtica de grans dimensions. Peça 
del nostre esquelet. 2.- Ocell. Peça que forma part 
d’una col·lectivitat. 3.- Tallat molt curt. Sigles angle-
ses del Sistema Europeu per a l’Anàlisi Estratègic 
i Polític. 4.- Instrument per llaurar. Estaves. 5.- El 
dia després del d’avui. Argó. Vinga. 6.- Estat Major. 
Grotesc.7.- Cinquanta romans. Recipient de cuir 
per portar vi. Extremitat dels ocells que els permet 
volar. 8.- Allò que abans les empreses regalaven 
als treballadors per Nadal. Ase. Gran Recorregut. 
9.- Cuidi dels seus ous. Vinga. 10.- Beguts. Prime-
ra vocal. Radi. 11.- Àrea. Sistema sense cap ordre. 
12.- Ganes de dormir. Sensació repetida que fa la 
panxa quan es té gana. No sap. 13.- Patiré molt. 
Ciutat síria molt castigada per la guerra. 14.- Cam-
pió. Plat molt sa de casa nostra amb enciam, tomà-
quets, cebes, olives, pastanagues, etc.    

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Mosca (sandvitx = mos + ka)

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa / Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Qua fa que no juguem?
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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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Vilatorta pam a pam, el concurs
L'entorn natural del poble permet fer moltes 

rutes per pistes, camins i senders, aptes per fer 
a peu, amb bicicleta o amb cavall.    

Com s'anomena l'itinerari que va del Castell 
de Bellpuig a Puig-l'agulla?

1. Ruta dels Molins
2. Camí de la Carena

3. Drecera de Puig-l'agulla

Podeu	 deixar	 les	 vostres	 respostes	 a	 les	 ofi-
cines	de	 l’Ajuntament	fins	a	 les	12	del	migdia	
del dimarts 31 de desembre.

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

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

Edat ……………… Telèfon …………………………………..

Adreça ………………………………………....…………………

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

Solució del número anterior
Les restes de ceràmica que es van trobar a 

la cova del Gegant són del
1. Neolític

El guanyador va ser Raimon Cortina.
Enhorabona!

pa
rt
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Entre tots
els encertants
se sortejarà un

TORTELL DE REIS
per gentilesa de

Pastisseria Crossandra
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Tel. 600 64 20 77
Carrer de Núria, 10

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

FRANKFURT
SANT JULIÀ

Avinguda de Sant Jordi, 19
Tel. 93 131 02 36

SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Vilatorta

Entre Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons durant 
l'any 2018 es van recollir 975,79 tones de resi-
dus -363,84 tones d'orgànica; 274,78 de multi-
producte; 113,03 de vidre; 157,23 de resta (re-
buig); 58,15 de voluminosos (trastos) i 8,76 en la 
deixalleria mòbil-. Aquestes dades suposen un 
82,7% de recollida selectiva al municipi. Cada 
habitant generem una mitjana de 0,862 quilos 
de residu cada dia. Dades de l'informe de gestió 
de l'empresa Recollida de Residus d'Osona, SL.

"Corrida de toros" o sanfermins a Sant 
Julià. En la seva edició del dijous 18 de se-
tembre de 1862 El Ausonense -periòdic de 
l'època editat a Vic- publica una nota sobre 
la Festa Major de Sant Julià de Vilatorta en 
la qual diu que a les 3 de la tarda del di-
vendres	dia	17	de	setembre	-error	tipogràfic	
perquè	en	realitat	és	el	19-,	començarà	"una 
corrida de tres novillos, que se correran por 
las calles y plazas, despues de lo que seran 
muertos para el abasto del publico".

La dada: 975,79

La data:
19 de setembre de 1862
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L'alcalde de Sant Julià, president del Consell Comarcal d'Osona

Font d'en Titus: el TSJC torna a donar la raó a Sant Julià

Importants mesures ambientals en les ordenances del 2020

En marxa la restauració del parc de les Set Fonts

Inici de la licitació de l'itinerari de vianants al Puig

Fina  Godayol: "de petita sempre jugava a botiguetes"

D'on ve l'aigua de les Set Fonts?

Pla dels "Aguspins"?

Xevi Arranz, 30 anys de voluntari a l'Índia

Parlem amb Jordi Mengod, president dels Ocellaires

... I tots els actes de Nadal i Reis


