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Nadal
per cercar la 
justa mesura
Acaba el cicle anual i el paisatge pren aquella pàtina de 
món despullat i senzill. El Nadal arriba i el volem fer osten-
tós, quan la senzillesa d’un infant en un pessebre ens recor-
da la més gran humilitat, al·legoria de no viure per sobre de 
les nostres possibilitats.

Potser això ens ensenya el Nadal. Ho voldrem veure, o 
no. Hem viscut a costa dels combustibles fòssils, sense te-
nir en compte la sostenibilitat. Cremar en 100 anys tot el 
que la Terra ha generat durant milions ha portat a omplir 
l’atmosfera de gasos carbònics.

La conscienciació col·lectiva, cada vegada més palesa, 
dona lloc a l’esperança. A Sant Julià ha nascut Set Fonts 
Energia, SCCL; producte de l’empenta ciutadana, impul-
sada des del Consell Comarcal i l’Ajuntament. És un punt 
d’inflexió, una fita que crec que les vilatortines i vilatortins 
del futur en algun moment voldran saber com es va esde-
venir. Volem passar de ser consumidors a “prosumidors”: 
productors i consumidors d’energia alhora. I ho volem fer 
estrenyent llaços entre nosaltres.

Societat que comparteix idees, debat, iniciativa i acció... 
s’inicien les obres de la futura biblioteca municipal i penso 
amb en Joan Guàrdia, que quan estava a Acord per Vilator-
ta i Vilalleons fou instigador d’aquest projecte. Crec que li 
agradaria molt veure com es fa realitat.

De quan era jove recordo les primeres cantades amb el 
cor parroquial, de la missa Iesu Salvator. Assajàvem a l’es-
glésia, al cor, i allà ressonava la música de Ramon Victori. 
Mentrestant mossèn Jaume seia en un banc de baix, durant 
la litúrgia de les hores. El seu rectorat ha marcat les nostres 
parròquies els últims 40 anys. D’ell fem una petita glosa en 
aquest número.

A la parròquia els Nadals eren sobris. A la justa mesura. 
Quan estiguem tots a taula pensem a veure si necessitem 
gaire més. El nostre equilibri també serà el de tot el món. 
Bon Nadal!

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
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El Ple del 2 de novembre passat va aprovar pro-
visionalment les modificacions de les ordenances 
fiscals pel 2022. Els impostos que experimenten 
canvis són l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (IVTNU, la coneguda com a 
plusvàlua) i l’Impost sobre Construccions, Instal·la-
cions i Obres (ICIO). L’impost de vehicles i el d’Ac-
tivitats Econòmiques (IAE) es mantenen congelats 
un any més. 

L'IBI es modifica per adaptar-lo a una fiscalitat 
progressiva i tenir uns impostos socialment més 
justos. En aquest cas afecta a la bonificació a les 
famílies nombroses. Fins ara se’ls aplicava el 50% 
de descompte, independentment dels ingressos 
familiars. A partir d’ara aquesta dada es tindrà en 
compte. Per tant, es bonificarà el rebut de l'IBI a 
les famílies nombroses propietàries de finques amb 
valor cadastral inferior a 140.000 euros, segons els 
ingressos familiars anuals: el descompte serà del 
90% a les famílies nombroses amb ingressos infe-
riors a 35.000 euros; del 50% a les famílies nom-
broses amb ingressos entre 35.000 i 70.000 euros; 
i del 25% a les famílies nombroses amb ingressos 
superiors a 70.000 euros. En quant al tipus a apli-
car, l’any 2022 serà del 0,64%, que representa un 
increment 5% del valor que teníem des de fa dos 
anys. L’ICIO també augmenta, en aquest cas fins el 
3,5%. 

En total s’han modificat 9 taxes, la majoria per 
adaptar-les al text legal, segons recomanacions de 
la Diputació de Barcelona i per millorar i simplificar 
el redactat i els conceptes afectats.

A l’hora de planificar els impostos i taxes de 
cada exercici, l’Ajuntament de Sant Julià de Vila-
torta aplica sempre un criteri de prudència. 
Enguany es proposa un augment moderat d’alguns 
impostos —d’altres continuen congelats des de fa 
5 anys. L’increment de despeses dels serveis muni-
cipals, amb l’augment de l’electricitat per exemple, 
l’entrada en funcionament de nous serveis públics 
o la millora dels existents han motivat aquest incre-
ment, que es veurà justificat amb la presentació del 
Pressupost pel 2022, pendent d’aprovació en el Ple 
programat pel dia 20 de desembre.

ORDENANCES FISCALS 
PEL 2022: IMPOSTOS 
MÉS JUSTOS AMB UN 
AUGMENT MODERAT

S'aprova un recàrrec del 50% 
de l'IBI pels habitatges buits

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta considera necessari 
fer un pas decidit per penalitzar els habitatges buits al nostre 
poble. Conscient de la problemàtica de la manca de lloguer 
i de la dificultat de la gent del nostre poble, com la gent 
jove, per trobar habitatge, considera necessari augmentar 
un 50% l'Impost de Béns Immobles (IBI) dels habitatges 
desocupats del municipi.

La mesura entrarà en vigor l'any 2022, però serà de 
difícil aplicació, que potser no arribarà fins el 2023, ja que 
requereix d'un cens d'habitatges buits que de moment no 
s'ha iniciat. L’Ajuntament tindrà el deure de recollir diverses 
dades de l’habitatge, per poder qualificar l’habitatge com 
a buit. Per això des del Consell Comarcal d'Osona s'està 
estudiant donar suport als Ajuntaments per tal d'elaborar 
aquest cens.

La mesura queda recollida a l'article 7 de la nova orde-
nança de l'IBI.

Per altra banda, la Generalitat, a través de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya té programes de reforma 
d’habitatges a canvi de poder assegurar-ne el lloguer. 
Aquest mecanisme, però, és enrevessat. Esperem que 
amb el pla d’habitatge que s’ha proposat el nou govern de 
la Generalitat sigui més fàcil endegar aquestes reformes 
de l’habitatge, pels propietaris que no tenen capacitat 
econòmica per fer-ho.
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LA TAXA DE RECOLLIDA DE
RESIDUS PUJA UN 3,1%, PER
SOTA DE L’INCREMENT PREVIST
La recollida de residus continuarà sent un servei deficitari per l’Ajun-
tament. La taxa que es paga no cobreix els costos derivats del propi 
servei ni tampoc l’increment de les despeses de l’abocament.

Tot i que els darrers anys l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
ha mantingut els mateixos preus associats al servei, per al 2022 sí 
que es proposa un increment del 3,1%. Aquest increment es preveu 
que serveixi per compensar la meitat de l’increment de costos que el 
servei tindrà l’any 2022, en espera que el Consell Comarcal d’Osona 
tregui la nova licitació d’aquest servei.

Amb aquest nova licitació, que pot arribar la tardor del 2022, 
l’Ajuntament ha demanat implementar la recollida de la fracció vidre 
dins del servei porta a porta —dimecres alterns amb la recollida de 
rebuig. Aquesta millora ha de facilitar el reciclatge a les famílies i al 
mateix temps contribuir a l'endreça i neteja dels carrers, en eliminar 
obstacles a la via pública.

La taxa serà de 151,14 euros per recollida domèstica i 106,90 euros 
per recollida rural.

Un cop consolidat el servei de recollida porta a porta i vista la seva 
eficiència i la contribució a la sostenibilitat, es deixa de cedir en règim 
de dipòsit els cubells i contenidors de 120, 240 i 1100 litres de recollida 
de residus. A partir d'ara seran de compra i per això s'ha hagut de crear 
una nova ordenança fiscal (la número 39) "Preu públic del material 
relacionat amb el servei de recollida de residus". Fins ara es deixava 
una fiança a l'Ajuntament; d’ara endavant els cubells s’entregaran en 
propietat. El preu públic serà de 41,50 euros els de 120 litres, 52,51 
euros els de 240 litres, i 211,50 euros els de 1.100 litres. A aquests 
preus cal sumar-hi l’IVA. Els cubells en règim de cessió adquirits fins 
ara es mantindran en aquest règim fins que calgui canviar-lo per un 
de nou, moment en què es regularitzarà la diferència de preu amb 
els de propietat. Recordem que aquesta mesura no afecta els cubells 
petits, d’orgànica i de rebuig, que continuaran sent gratuïts.

Finalment, recordar que gràcies a l’esforç que fem entre tots per 
reciclar acuradament amb el servei Porta a Porta a Sant Julià i a 
Vilalleons, aconseguim pagar menys. Qui no separa bé els residus, 
en canvi, perjudica a tot el poble.

La plusvàlua 
experimenta canvis
a partir de la
sentència del TC

Pel que fa a l’IVTNU, la plusvàlua, una 
recent sentència del Tribunal Constituci-
onal va invalidar la norma actual. Aquest, 
però, és un ingrés important pels ajunta-
ments. L’Ajuntament de Sant Julià estava 
en espera que el govern central donés una 
solució a la pèrdua d'ingressos que això 
representaria per les finances municipals, 
cosa que afectaria als serveis que prestem 
els municipis. Ja hi ha una nova norma 
estatal pendent d’aprovació al Congrés 
dels Diputats. De moment sembla que la 
ciutadania podrà escollir entre una liqui-
dació a partir del valor cadastral —el que 
es feia fins ara— o bé justificar documen-
talment el canvi de valor que ha tingut el 
terreny, si aporta la documentació que 
acredita l’import de la transmissió del ter-
reny.

Els ajuntaments, en un termini de 6 
mesos, hauran d’aprovar una nova orde-
nança d’acord amb la norma estatal quan 
aquesta quedi definitivament aprovada.

Ja es pot pagar amb 
targeta a les oficines 
municipals

Ja es poden pagar amb targeta els 
imports de preus públics i taxes que es 
gestionen directament des de l’Ajun-
tament, i que no estiguin domiciliats al 
banc. L’Ajuntament ha adquirit un termi-
nal TPV, que s’ha instal·lat a les oficines 
municipals. 

El pagament dels tributs que tenen la 
gestió cedida a la Diputació de Barcelona 
a través de l’ORGT no es modifica. L’Ajun-
tament ha implantat aquesta mesura per 
donar les màximes facilitats als veïns i 
veïnes del municipi i evitar-los desplaça-
ments a l’oficina bancària o al caixer auto-
màtic. Per comoditat i seguretat es reco-
mana sempre pagar amb targeta bancària.
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El dèficit que suposa per l’Ajuntament el servei de recollida de residus 
requereix estudiar acuradament com es finança. En aquest sentit, s’ha 
observat que els solars buits no paguen taxa de residus. En canvi, sí 
que poden fer ús del servei, en especial de la recollida de verd dels 
dilluns. I, fins i tot, del servei de recollida de matèria orgànica amb el 
cubell pertinent.

Per aquest motiu s’ha decidit implantar una taxa reduïda, adaptada 
al possible ús que en aquests solars es faci del servei de recollida 
municipal. A partir del corresponent estudi econòmic, aquesta taxa 
s’ha fixat en 40 euros. La taxa és més baixa perquè cal tenir en compte 
que el possible ús del servei tendirà a ser ocasional, no diari.

Els solars no edificats
passaran a pagar 40 euros
per la recollida de verd

Calendari fiscal del 2022
Dates de pagament dels tributs municipals:

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

Mireia Redondo, nova 
vigilant municipal
El dia 15 de setembre es va incorpo-
rar Mireia Redondo com a nova vigi-
lant municipal en substitució de Sergi 
Maresme. La Mireia formava part de la 
borsa de treball creada després del pro-
cés selectiu de vigilants municipals i era 
la segona de la llista. En aquest procés s’hi 
van presentar 28 persones candidates, 
de les quals 8 d'ells van superar totes les 
fases i van ser admesos pel tribunal i for-
men part de la borsa, que es reactiva en 
cas d’alguna baixa en el cos de vigilants.

El procés selectiu de la borsa el tribunal 
comptava amb l’assessorament d’una 
empresa especialitzada en la selecció de 
recursos humans. Els aspirants, a més de 
presentar els mèrits que es demanaven, 
havien de superar una prova de català, 
una de psicotècnica i una entrevista. 

ELS PLENS
A YOUTUBE

Podeu trobar tots els
vídeos sobre les sessions

del Ple de l'Ajuntament a Internet
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Homenatge a Segundo López en el Dia de les Esquadres
El 21 d'octubre passat, el director 
general de la Policia, Pere Ferrer, 
acompanyada de la delegada del 
Govern a la Catalunya Central, 
Rosa Vestit, van presidir l’acte de 
celebració del Dia de les Esquadres 
a la Regió Policial Central. Es va fer 
un reconeixement especial, a títol 
pòstum, a Segundo López, mort 
el 20 d’abril passat a causa d’una 
greu malaltia. Els seus fills, Bruna 
i Dídac, van recollir la felicitació en 
reconeixement del mèrit de la seva 
trajectòria professional i de la seva 
especial dedicació en els anys que 
va estar de servei com a vigilant 
municipal de Sant Julià de Vilatorta.

Maria Cunill és la nova tècnica auxiliar de joventut
El 16 d'agost passat Maria Cunill és va incorporar a l’Ajuntament de Sant 
Julià com a tècnica auxiliar de joventut, en obtenir millor puntuació final dels 
6 aspirants que es van presentar al concurs-oposició del procés selectiu 
per aquest lloc de treball. Substitueix Judit Solà, que va ocupar la plaça fins 
l'octubre de 2020. Maria Cunill és de Sant Julià. Pel que fa a formació, és 
educadora social, té el títol de monitora d'activitats de lleure i ha treballant 
en el casal d'estiu de Sant Julià de Vilatorta. També ha estat voluntària en 
diversos esplais de la comarca.

LES “BOTELLADES” NOCTURNES, UN PROBLEMA SOCIAL
El dimecres 20 d'octubre passat es 
va fer una sessió informativa sobre el 
problema social que comporten les 
botellades nocturnes. La xerrada, a 
càrrec de Joan Salamaña, cap de 
l'Àrea Bàsica de Policia d'Osona i 
de l'alcalde de Sant Julià, va posar 
de manifest la necessitat de cuidar 
el poble entre tots i de no molestar 
els veïns amb festes a l’aire lliure 
a la nit com les que s’han fet a 
l’avinguda de Sant Llorenç –entre 
el pavelló i el cementiri-. 

Quan aquests “botellots” con-
greguen gran quantitat de joves 
es produeixen aglomeracions i la 
policia ha de ponderar si cal dis-
soldre-les o no, perquè de vegades 

En el mateix acte es lliuraren 
124 felicitacions, 109 internes i 15 
d’externes. Entre les externes 7 van 

ser per a ciutadans, 7 a membres 
d’altres cosses policials i 1 pel per-
sonal administratiu.

les conseqüències són pitjors que 
el problema de la pròpia festa. L’al-
calde va comentar que no podem 
delegar a la policia la solució de tots 
els problemes i apel·la a la respon-
sabilitat de cadascú.

També es va valorar que prendre 
la mesura de tallar la circulació 
alguns caps de setmana l’avinguda 
Sant Llorenç havia estat útil perquè 
va persuadir la trobada en aquell 
indret. 

En Dídac i la Bruna amb la caporal Lídia Barri
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COMENÇA LA REHABILITACIÓ DE L’ARCA
DE NOÈ PER ACOLLIR-HI LA BIBLIOTECA
El Ple de l’Ajuntament del dijous 18 de novembre passat 
va adjudicar l’execució de les obres de construcció de 
la Biblioteca municipal a la UTE Imar Manzano. Les 
obres, que han començat de manera oficial el passat 
3 de desembre amb la firma de l’acta de comprovació i 
replanteig, tindran una durada prevista de 16 mesos (fins 
el març de 2023).

La licitació es va dividir en dos lots: el projecte de 
construcció de la biblioteca i el projecte d'instal·lacions 
de climatització del consultori. A més de la remodelació 
de la primera i segona planta de l'edifici, on s’ubicarà la 
biblioteca, les obres contemplen la construcció d’una nova 
escala interior, l’adequació de l’accés, una escala d’emer-
gència exterior i l’habilitació de planta semisoterrani.

Tot l'edifici s’ha pensat perquè les emissions de CO2 
siguin les mínimes possibles, i per això comptarà amb un 

LES OBRES AFECTARAN EL SERVEI DEL CONSULTORI LOCAL

Mentre durin les obres de rehabilitació de l'edifici de 
l’Arca de Noè per acollir-hi la biblioteca municipal, 
el Consultori Local, que presta l’Equip d’Assistència 
Primària (EAP), es veurà inevitablement afectat.

El projecte, però, preveu moltes mesures perquè 
l’activitat del Consultori sigui compatible amb les 
obres.

La primera mesura, que s’executarà les properes 
setmanes, serà un canvi en l’entrada al Consultori. 
No hi haurà accés per davant de l’edifici, i l’entrada 
s’habilitarà, amb totes les mesures d’accessibilitat 

garantides, per l’actual sortida d’emergència, per la 
banda de can Guerra.

Un cop finalitzat el projecte, el Consultori estarà 
climatitzat. S’haurà traslladat la consulta de la lleva-
dora i l’estada pel personal a l’extrem oest, on hi ha 
la sortida d’emergència actual.

L’Ajuntament ha vetllat i vetllarà perquè les afec-
tacions en el servei del Consultori siguin mínimes. 
Preguem paciència a les persones usuàries. Les 
molèsties que les obres causaran són, al final, per 
una millora dels serveis a mig termini.

sistema de geotèrmia i amb plaques fotovoltaiques. Per 
tal de controlar els consums es centralitzarà la gestió de 
les instal·lacions.

Finalment, el pressupost d’adjudicació dels dos lots 
puja a 1.4678.370,54 euros i compta amb subvencions 
de la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.

La biblioteca s’ubicarà a l’Arca de Noè, sobre el 
consultori municipal. Des que l’Ajuntament va adquirir 
i reformar aquest edifici situat a la cantonada de les 
avingudes de Montserrat i de Sant Jordi, la primera 
i segona planta han estat desocupades. A principis 
dels anys 90 l’Ajuntament volia traslladar les oficines 
municipals en aquest edifici. Després d’intensos debats 
es va fer una consulta popular que va desestimar la 
proposta. Fa pocs anys es va haver de refer la teulada, 
malmesa per les filtracions d’aigua.
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Estan a punt de finalitzar les 
obres a la xarxa elèctrica de 
distribució de mitja tensió que 
ha de transcorre soterrada pels 
carrers Altarriba, Pare Manya-
net, Puig i Cunyer, Calldetenes 
i Font del Cargol fins a l'es-
tació transformadora que hi 
ha al sector del Solà, a prop 
del xalet de Sant Fèlix. Amb 
aquesta actuació, projectada i 
executada per Endesa arran de 
les queixes de l’Ajuntament, es 
millora les característiques de 
la xarxa elèctrica de distribució 
de Sant Julià de Vilatorta, uni-
ficant dues estacions transfor-
madores. 

Fa mesos que el poble pateix 
microtalls freqüents i talls de 
llum sovintejats que deixen la 
població sense servei elèctric 
durant una estona considera-
ble, per aquesta raó l’Ajunta-
ment de Sant Julià de Vilatorta 
va presentar les seves queixes 
a Endesa a través de la Dele-
gació del Govern a la Catalu-
nya Central. A finals d’octubre 
de 2020 es va convocar una 
reunió entre els ajuntaments 
de Sant Julià de Vilatorta i Fol-
gueroles i Josep Escolies, res-
ponsable d'Endesa Distribu-
ción a la Catalunya Central, 
en la qual es va acordar l’exe-
cució d’aquesta inversió en la 
xarxa de Sant Julià, per millorar 
el temps d'incidència en cas 
d'averia.

El pressupost de l’obra ha 
estat de 144.991 euros, ínte-
grament a càrrec de la com-
panyia.

Continuen les 
obres exigides 
a ENDESA per 
millorar la xarxa 
de distribució de 
mitja tensió

Redactat el projecte del
sobreeixidor de la Font d’en Titus

El sector de la Font d’en Titus disposa d’una xarxa separativa de clavegueram per 
aigües pluvials i aigües residuals, però aquest sistema té un problema amb un 
nombre indeterminat d’habitatges que tenen erròniament la seva canalització 
d’aigües residuals al col·lector d’aigües pluvials. Aquesta problemàtica a més 
es veu afectada per un pou que té un sobreeixidor mal construït, que fa que en 
èpoques de molta pluja es connecti la xarxa unitària procedent del nucli urbà 
amb la xarxa pluvial de la urbanització.

Les obres d’urbanització del sector de la Font d’en Titus les va fer a finals 
dels anys 90 l’Ajuntament de Calldetenes contravenint una sentència judicial, 
i amb errors greus de projecte i d’execució d’obra. Així ho ha constatat de fa 
temps l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, que en aquell moment no va 
poder intervenir en les obres de la xarxa de clavegueram a causa del veto de 
l’ajuntament veí. Amb l’estudi del clavegueram del municipi, realitzat per la 
Diputació de Barcelona, s’ha pogut detectar alguns dels problemes descrits 
anteriorment, com encreuaments de la xarxa de pluvials i la xarxa de residuals 
en un mateix carrer.

Des del primer moment, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha treballat 
per buscar una solució al problema. Una primera actuació, que no resoldrà 
del tot l’abocament d’aigües residuals a la riera però que el reduirà, és aquest 
projecte de sobreeixidor, d’uns 59.000 euros. 

L’Ajuntament ha adquirit una nova biotrituradora a través d’una subvenció de 
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica. L’objectiu és prestar-la 
gratuïtament a les famílies del municipi amb l’objectiu de facilitar la gestió 
dels residus vegetals i fomentar els sistemes particulars d’autocompostatge, 
així com la recollida selectiva al municipi. El tràmit per sol·licitar-la es pot fer 
telemàticament a la web municipal, a través d’instància genèrica, indicant el 
dia en què es vol reservar la màquina. 

El sol·licitant haurà de ser major d’edat, estar empadronat al municipi i 
acceptar les condicions de cessió temporal. El préstec serà per un període 
màxim de 3 dies i l’interessat s’ha de fer càrrec del trasllat i retorn pels seus 
propis mitjans. Aquest servei fa anys ja hi havia sigut, tot i que no se’n donava 
publicitat.

SERVEI DE PRÉSTEC DE LA NOVA 
BIOTRITURADORA MUNICIPAL
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L’estudi de mobilitat del poble: un procés 
participatiu per un Sant Julià més amable
El 24 de setembre passat es va fer 
el primer taller de l’estudi de mobi-
litat, que volia servir de diagnosi 
i recollir totes les experiències 
possibles de com és la mobilitat 
quotidiana de les persones que hi 
viuen i quins elements ajuden o 
dificulten la mobilitat. 

La participació ciutadana es va 
veure reflectida pel gran nombre 
de persones que hi van participar, 
que procuraren aportar el seu 
coneixement per tal de confeccio-
nar el diagnosi de la mobilitat al 
poble. La primera de les dues acti-
vitats proposades va ser dibuixar 
sobre paper un gran mapa de la 
mobilitat quotidiana, on tothom va 
poder grafiar els punts que consi-
deraven que s’havien de millorar. 
L’altra activitat va ser una passe-
jada pels carrers del poble amb un 
recorregut de reconeixement de 
l’entorn. Els participants explica-
ven les seves experiències en fun-
ció de les seves dificultats físiques.

Va ser molt interessant recollir 
tots els testimonis tant de perso-
nes amb dificultat de moviment 
com de persones amb visió limi-
tada, nens o gent gran. 

El taller va anar acompanyat 
per exposició itinerant “Mobilitat 
urbana, reptes i solucions”, elabo-
rada per la Diputació de Barcelona. 
Per altra banda l’Esplai Serrallonga 

va organitzar activitats amb els 
més petits i va col·laborar amb el 
berenar per la quitxalla.

L'estudi de Mobilitat Urbana 
Sostenible és l’eina per a planificar 
i dissenyar la mobilitat al nostre 
poble tenint en compte tots els 
modes per desplaçar-se: a peu, 
en bicicleta, amb transport públic, 
amb el vehicle privat. Però a més 
a més té en compte temes més 
transversals com l’aparcament i 
la distribució de mercaderies als 
comerços, la seguretat viària, l’es-
pai públic, l’accessibilitat a escoles 
i zones esportives i la sostenibilitat 
i la protecció del medi ambient.

Des de l’Ajuntament es vol que 
tot el poble pugui opinar directa-
ment a través d’un treball de parti-
cipació ciutadana, per això l’estudi 
recull totes les propostes i idees 
que es proposin a títol individual 
o des de l’Associació de Comer-

ciants, la plataforma per la Nova 
Mobilitat, les entitats, el Consell 
escolar municipal, les Associaci-
ons de Famílies d’Alumnes (AFA), 
etc. 

L’estudi de mobilitat del muni-
cipi compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la seva 
redacció s’ha adjudicat a Eduard 
Casan, de l’empresa ECV Con-
sultoria ambiental i de mobilitat. 
Paral·lelament l’Ajuntament ha 
contractat el Col·lectiu Punt 6 per-
què s’encarregui del procés parti-
cipatiu. Són un equip d’arquitectes, 
sociòlegs i urbanistes organitzats 
en cooperativa que treballa des 
d’una perspectiva feminista.

El segon taller propositiu era 
previst pel divendres 10 de desem-
bre i servirà per crear debat sobre 
les possibles propostes per millo-
rar el punts febles de la mobilitat 
al municipi.

Convocatòria d’ajuts per allotjament en el coworking Eix Empresarial
El dia 1 de desembre va finalitzar 
el termini per a sol·licitar les dues 
subvencions en espècie per a perso-
nes emprenedores i/o empreses de 
nova creació per allotjar-se al centre 
de coworking Eix Empresarial de 
Sant Julià de Vilatorta.

Aquesta és la segona convocatò-

ria d’aquests ajuts, que volen faci-
litar noves iniciatives empresarials 
durant el període de consolidació i 
incrementar el seu grau de super-
vivència; reduir els costos fixes 
de les empreses de nova creació; 
i fomentar l’establiment de xarxes 
de contacte i de cooperació entre els 

nous emprenedors. També és una 
forma de col·laboració publicopri-
vada entre l'Ajuntament de Sant 
Julià i el coworking Eix Empresarial.

En el proper número de Vilatorta 
es preveu que la convocatòria ja 
estigui resolta, per poder informar 
de qui n’ha estat beneficiari.
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Els actes de la Diada d’enguany van començar el dijous 
dia 9 amb la ja tradicional conferència institucional, a 
càrrec de la sociòloga Marta Rovira Martínez, titulada 
“Reptes lingüístics de Catalunya al segle XXI”. El tema 
era apropiat, després que la Plataforma per la llengua 
hagi declarat l’”emergència lingüística”, en una moció 
aprovada per l’Ajuntament de Sant Julià.

Marta Rovira Martínez va comentar que potser 
es posa massa èmfasi en l’actitud dels parlants per 
augmentar l’ús de la llengua catalana, quan era de gran 
importància que les institucions portin a terme políti-
ques de normalització lingüística. La investigadora va 
explicar que l’acció institucional, en estudis comparatius 
dins els Països Catalans, és el factor que clarament 
potencia l’ús del català entre els parlants de la llengua. 
Podeu consultar la conferència completa al canal de 
YouTube de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, on 
sempre es procura que pugueu recuperar aquest tipus 
d’actes.

La vesprada del dia 10 hi havia prevista la Marxa 
dels Vigatans que es va haver de suspendre per la 
pluja. L’endemà, però, es va poder commemorar l’11 de 
Setembre d’acord amb els actes previstos.

A les 9 del matí al Castell de Bellpuig es va fer 
una hissada simbòlica de l’Estelada, ja que en un acte 
de sabotatge van tallar les cordes del pal que està 
situat a cim de la paret i que es manipula des de certa 
alçada. Com és habitual, després de l'ofrena floral de 
les institucions i entitats, es procedí a la lectura del 
manifest. Sempre es procura que sigui una persona del 
municipi vinculada al teixit associatiu i reivindicatiu del 
poble. Enguany la persona escollida fou Toni Bosch, 
sempre vinculat a la vida cultural del municipi, fa anys 
regidor de cultura de l’Ajuntament, actual impulsor de 
la iniciativa www.fotovilatorta.cat i activista de Vilatorta 
per la Independència. L’elecció fou unànime per les 

Toni Bosch, llegeix el manifest de
la Diada Nacional de Catalunya

Concentració de suport
al president Puigdemont

Com a reacció a la detenció del president Carles 
Puigdemont per l'Estat Italià a Sardenya el 23 de 
setembre passat, l’endemà dia 24 l'Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta va convocar una concentració 
davant l'Ajuntament, a la plaça de l'U d'Octubre, en la 
qual hi participaren un bon nombre de vilatortins. La 
convocatòria la va fer l'equip de govern en coordinació 
amb l'Associació de Municipis per la Independència, 
que va fer una crida a manifestar-se davant tots els 
Ajuntaments del país.

entitats organitzadores dels actes de la Diada pel seu 
activisme: àdhuc ha estat citat recentment a declarar en 
un jutjat de Figueres pels talls de l’AP-7 a la Jonquera, 
fets pels quals compta amb el suport de les entitats.

Els actes del matí començaren amb la cantada con-
junta del Som Vilatortins i acabaren amb la dels Sega-
dors. A la tarda molta gent del poble es desplaçaren a 
Barcelona per participar en la manifestació encapçalada 
pel lema “Lluitem i guanyem la independència” i que va 
congregar centenars de milers de persones.
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JOAQUIM FORN DESCOBREIX LA PLACA
DE LA PLAÇA DE L’U D’OCTUBRE

En el quart aniversari del Referèndum per la independèn-
cia, Sant Julià va comptar amb la presència de l’excon-
seller d’interior de la Generalitat de Catalunya Joaquim 
Forn. La jornada, que es va celebrar el dissabte dia 2 
d’octubre, va començar amb una acció reivindicada feia 
temps per petició popular. Forn, acompanyat per Joan 
Carles Rodríguez, va destapar la placa de la plaça de l’U 
d’Octubre, nom que des d’ara té la plaça de l’Ajuntament i 

que abans s’anomenava Marquès de la Quadra. L'alcalde 
va voler destacar que, des del dia del Referèndum, si en 
alguna cosa estava d’acord tot el poble és que calia un 
lloc important i preeminent per recordar l'U d’Octubre; i 
que amb aquest acte es donava, finalment, compliment 
a la demanda popular de donar aquest nom a la plaça de 
l’Ajuntament. Seguidament Joaquim Forn fou convidat 
a firmar el llibre d’honor del poble a la Sala de Plens, i 
després va baixar a l’Aula de Cultura, on l’esperava el 
públic per escoltar la xerrada col·loqui. Joaquim Forn va 
parlar sobre la seva detenció i la dels seus companys de 
govern implicats en l’organització de la consulta, el seu 
pas per la presó i el llegat que ha deixat el Referèndum. A 
primera fila l’acompanyaven Pere Ferrer, director general 
de la Policia, i Marc Costa, director general dels Agents 
Rurals.

Cap al tard, i en el marc del cicle Poesia als Parcs, 
organitzat per la Diputació de Barcelona, el Cor Lutiana 
-semifinalistes del programa Oh Happy Day, de TV3- va 
oferir un recital al Saló Catalunya. Ja de nit es va fer un 
concert a càrrec de Piratas Rumbversions a la plaça de 
Catalunya. Es feu el sorteig d’un pernil, la recaptació del 
qual fou destinada a la Caixa de Solidaritat.

Per altra banda el CDR Vilatorta va organitzar un 
acte l’endemà diumenge: projectà el documental De 
matinada, que va comptar amb la participació del fol-
guerolenc Txevi Buigas, encausat en l’operació Judes, i un 
debat posterior. Així van cloure els actes de recordança 
del referèndum de l’U d’octubre de 2017, a Sant Julià de 
Vilatorta.

Renovat el conveni amb l’Associació Tapís

El 29 de juliol passat l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i l’Associació Tapís van renovar el conveni 
de col·laboració per la col·locació de contenidors de 
recollida de roba usada. El conveni destaca els objectius 

comuns d’ambdues entitats per sensibilitzar la població 
dels diferents aspectes relacionats amb el reciclatge, 
la reutilització de diversos residus domèstics i la seva 
valorització.

ºL’ Associació Tapís va començar la seva tasca l’any 
1985 i sempre ha tingut com a constants el treball amb 
col·lectius de la Comarca d’Osona que presenten es-
pecials dificultats d’inserció al món laboral, utilitzant el 
treball productiu com a eina educativa. A l’estiu de 2001 
va posar en marxa el taller de classificació i selecció de 
roba “El Fil” i l’any 2008 constitueix “Treballs i Serveis 
Tapís”, empresa d’inserció laboral. Hores d’ara continua 
treballant en tres seccions: mecanitzats i manipulats, 
roba i neteja.
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25N Dia internacional per a l’eliminació
de les violències envers les dones
Sant Julià de Vilatorta es va adherir 
a la reivindicació del 25N amb 
diverses activitats destinades a 
tots els públics amb l’objectiu de 
treballar, compartir i combatre de 
forma conjunta les violències que 
avui dia encara pateixen les dones. 

La primera activitat va ser un taller 
organitzat pel Punt Jove Tortí que es 
va fer el dilluns 22 de novembre, 
dirigit a joves i dinamitzat per Dona 
Cançó, una entitat de dones artis-
tes. Un acte per reflexionar sobre 
les relacions amoroses, els mites 
de l’amor i els referents romàntics, 
amb un recorregut artístic per can-
çons i pel·lícules conegudes, tot fent 
un procés per revisar i desmuntar 
els mites de l’amor romàntic i els 
estereotips de gènere. La poca par-
ticipació va impedir fer la segona 
part del taller que era la creació 
d’una cançó feminista on quedés 
reflectida aquesta caiguda de mites 
i estereotips establerts. Tot així es 
van mostrat alguns exemples de 
joves que han iniciat el canvi a través 
de l’art i han creat grans cançons 
on mostren la realitat i desmunten 
aquelles creences tan arrelades 
sobre l’amor, les relacions i els 
estereotips de gènere. 

Conjuntament amb l’Esplai 
Serrallonga, el dissabte 27 es va 
organitzar un acte en què els infants 
van poder expressar, dir i escriure 
les accions en què es troben limitats 
pel simple fet de ser nens o nenes, 
i detectar els tipus de violència 
present en el dia a dia. També van 
manifestar els seus desitjos per una 
societat sense violències masclistes 
i les accions que podien fer per tal 
de millorar la situació. Juntament 
amb gent de l’esplai Equinocci, de 
Calldetenes van participar en la cre-
ació d’un mural que reflectia totes 
aquestes expressions. El mural es 
va penjar a la façana de ca l’Anglada 

perquè altres infants hi apuntin les 
accions en què se senten limitats 
pel sol fet de ser nens o nenes. 

El mateix dia es va fer el taller 
de riure terapèutic dinamitzat per 
Montse Galobardes i en el que hi van 
participar 8 dones d’edats diverses. 
Una experiència entusiasta que va 
permetre oblidar preocupacions i 
problemes i gaudir una bona estona 
amb la companyia d’altres dones, 
amb bon humor.

Per altra banda l’Ajuntament va 
regalar un kit de jocs educatius a les 

dues escoles del poble per treballar 
i fomentar la igualtat de gènere. A 
mitjans de curs els centres s’inter-
canviaran els jocs, que són dividits 
per edats i per grups. D’aquesta 
manera comprovaran els aspec-
tes que ha treballat l’altra escola. 
Aquesta és una iniciativa molt bona 
per transmetre, des de ben petits, 
la igualtat de gènere a través del 
joc i tenir la oportunitat de gaudir 
dels que desenvolupen el respecte 
i la cooperació en comptes dels jocs 
que promouen la violència. 
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Retirada d’un abocament incívic en una bassa de les Pedreres
La col·laboració ciutadana ha 
permès descobrir un abocament 
incontrolat en una antiga bassa de 
la zona de les Pedreres, en un lloc 
boscós a tocar del terme de Folgue-
roles. A principis d’octubre operaris 
de l’Ajuntament de Sant Julià i de 
l’Espai Natural de les Guilleries 
Savassona van retirar el material 
llençat furtivament dins l’aigua, la 
qual cosa va dificultar les tasques 
de treure totes les andròmines de 
la bassa. 

 La regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament i els veïns detecten 
constantment abocaments incon-
trolats de residus al medi natural. El 
Consistori pren les mesures que té 
al seu abast per combatre aquesta 
pràctica incívica, però la realitat 
és que resulta complicat poder 
sancionar la persona que realitza 
aquest abocament per la dificultat 
d’identificar l’infractor. Per a poder 
iniciar un expedient d’aquest tipus, 
cal enxampar la persona en el 
moment en què comet la infracció, 

Constituïda la Comissió consultiva de l’accés motoritzat al medi natural
El juliol passat es va constituir la 
comissió consultiva de l’accés 
motoritzat al medi natural de 
la comarca d’Osona, la primera 
de Catalunya, amb la finalitat 
d’informar de les limitacions i les 
prohibicions en l’accés motoritzat al 
medi natural, així com de l’inventari 
comarcal de camins. La necessitat 
d’aquesta comissió, impulsada pel 
Consell Comarcal d’Osona, s’ha 
posat de manifest pel gran nombre 
de persones que, arran de la pandè-
mia, han col·lapsat els accessos a 
varis llocs d’interès paisatgístic de 
la comarca, com la riera de Merlès, 
el Collsacabra o el Montseny. La 
qüestió de l’accés motoritzat es 
treballarà de manera preferent però 

que hi hagi un testimoni que ho 
pugui denunciar o bé obtenir una 
prova de l’autor o autora d’aquest 
abocament il·legal.

Cal tenir en compte que el cost 
de retirar i tractar aquests residus 
llençats en llocs no permesos l’as-
sumeix tots els ciutadans. A banda 
de l’import econòmic que suposa 
esmenar aquestes males pràcti-
ques, també cal tenir en compte 

l’elevat impacte ambiental que 
suposen.

L’Ajuntament de Sant Julià dis-
posa d’un servei gratuït mensual per 
gestionar la recollida d’andròmines i 
trastos a domicili i que s’hi pot acce-
dir trucant a l’Ajuntament. Es reco-
mana fer-ho amb força antelació ja 
que a causa de la gran demanda, 
el nombre de recollides per servei 
queden plenes molt ràpidament.

també es tractarà l’accés en general, 
tenint en compte la classificació de 
camins i la sensibilització dels seus 
usos.

La comissió està formada per 
representants dels departaments 
de la Generalitat implicats, del 
consell comarcal, dels ajuntaments, 

dels propietaris afectats –per mitjà 
de les organitzacions professionals 
agràries, forestals i sectorials– i 
també d’altres entitats, institucions 
o agents socials afectats, i està 
presidida pels consellers comarcals 
de Turisme i Desenvolupament 
Rural, Àlex Montanyà i Ramon Roig. 
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La Setmana de la Ciència: aquest any sí
En aquesta edició, la Setmana de la 
Ciència es va fer el 13 de novembre 
passat i es va concentrar en una 
tarda i en únic espai per fer més 
còmode i activa la participació en els 
tallers de construcció de joguines i 
en el de manualitats. A la sala de 
conferències del pavelló es van 
habilitar diverses zones separades 
perquè es pogués anar d’un taller a 
l’altre amb facilitat. Un gran nombre 
de mainada i famílies van retallar 
i construir joguines amb materials 
senzill. Al vespre es va poder mig 
fer el taller d’observació Nit d’Estels. 
que va tenir un ple absolut amb més 
de 40 persones. L'acte va començar 
amb una xerrada molt didàctica 

acompanyada de fotografies d’as-
tronomia, planetes i constel·lacions 
per explicar i conèixer una mica més 
la nostra galàxia. La meteorologia va 
fer la guitza ja que un cel ennuvolat 
va impedir l’observació pràctica 
amb telescopi. 

La Setmana de la Ciència està 

Arriben els Fons europeus NexGenerationEU per
a les famílies i empreses de Sant Julià i Vilalleons
La Unió Europea ha impulsat el pla 
NextGenerationEU. Preveu invertir 
806.900 milions d’euros per sor-
tir més forts de la pandèmia, per 
transformar l’economia i crear 
oportunitats i treball. És el major 
paquet d’estímul que s’ha aprovat 
mai al continent europeu. Una gran 
part d’aquests diners es destinaran 
a transició energètica (TE).

Què subvencionaran?
La construcció i rehabilitació 

d’edificis existents. La instal·lació 
als edificis d’energies renovables 
(plaques solars, biomassa…). La 
compra de vehicles elèctrics. En 
la majoria de les convocatòries 
les despeses subvencionables 
inclouran tot el material, redactar 
el projecte, legalització, seguretat i 
salut... queda exclòs l’IVA.

Com ho faig per demanar-les?
Totes les convocatòries es poden 

consultar als diaris oficials. Us reco-
manem la web de l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN) on podreu veure 
les successives convocatòries i 
quan finalitzen. És a icaen.gencat.
cat, a l’apartat “Ajuts i subvencions”.

No me’n sortiré, massa paperassa!
Demanar una subvenció reque-

reix força dedicació. En algunes con-
vocatòries es demana un projecte 
tècnic, documentació diversa, etc. Si 
contacteu amb el vostre instal·lador 
o amb una enginyeria coneixen bé 
la magnitud d’aquests Fons, i com 
demanar-los. Us els poden tramitar 
ells, però a nom vostre.

Doncs així m’espero a què surtin 
les ajudes?

No! Totes les actuacions fetes amb 
posterioritat a l’1 de juliol de 2021 
es poden incloure a la sol·licitud. 
Per tant no espereu a què surtin les 
convocatòries per posar fil a l’agulla. 

A més, es resoldran segons l’ordre 
d’arribada de les peticions. Quan 
abans entreu la sol·licitud, més 
possibilitats d’obtenir finançament 
pels vostres projectes de Transició 
energètica.

L’Estat ha publicat dos Reials 
Decrets, a partir dels quals l’ICAEN 
farà les seves convocatòries. 
Aquests Reials Decrets són molt 
extensos, però ens permeten tenir 
una idea de la documentació que 
demanaran quan presentem la 
sol·licitud. Les dues normes són:

El Reial decret 853/2021, de 5 
d'octubre, que regula els ajuts i vol 
impulsar la rehabilitació d'edificis i 
habitatges.

El Reial decret llei 19/2021, de 5 
d'octubre, que proposa la creació 
d'una línia d'avals ICO i deduccions 
fiscals per a impulsar la rehabilitació 
i la construcció d'habitatge social en 
el marc del PRTR.

organitzada per l’Ajuntament i 
MeteoVilatorta, entitat gestora 
de l’observatori meteorològic 
municipal. A Sant Julià es fa des 
de l’any 2012 i la seva programació 
s'entronca amb els actes del pro-
grama Viu el Parc de l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona.
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CONEIXEU LES BONIFICACIONS
QUE HI HA EN TAXES I SERVEIS?
Les taxes i impostos venen regulades de manera molt rígida per la llei. 
Entre altres coses, perquè es tracta de diners públics i la seva bona gestió 
beneficia a tothom. Tot i que estan recollides a les ordenances, que 
trobareu a la pàgina web vilatorta.cat, en fem un llistat no exhaustiu. N'hi 
ha que creiem que no són gaire conegudes. També adjuntem serveis 
bàsics i altres conceptes. És bo que es faci publicitat de tota aquesta 
casuística, perquè tothom té dret a gaudir d’aquestes bonificacions si 
compleix les condicions d’atorgament.

Bonificacions en les targetes de transport
Les persones majors de 65 anys empadronades al municipi, així 

com les discapacitades per sobre del 33%, poden adquirir la T-Casual 
per moure’s per la mateixa zona a un preu de 5 euros a les oficines 
municipals, en comptes del preu actual, que és de 11,35 euros. 

Taxa de recollida de residus urbans
Quan s’acredita que els ingressos familiars no superen l’import del 

salari mínim interprofessional hi ha una reducció del 100%.

Impost de Béns Immobles
Per avançar en la transició energètica, hi ha una bonificació impor-

tant: un 50% de descompte en l’IBI dels següents cinc anys a la 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, fins un màxim de 900 
euros/any. Per altra banda, les famílies nombroses i monoparentals fins 
ara tenien un descompte del 50%. A partir del 2022 va en funció de la 
renda familiar, amb descomptes que poden arribar als 90%. Vegeu la 
notícia sobre les ordenances fiscals a la secció Infovilatorta.cat.

Impost d’obres
Estan bonificades les obres que es realitzen per accessibilitat. Les 

cases que tenen algun element patrimonial catalogat, tenen un 50% 
de descompte en la intervenció que correspongui a l’exterior.

Tarifa de la llum
Les famílies nombroses o en situació d’exclusió poden demanar que 

a la tarifa de la llum se’ls apliqui el denominat “Bo social”. Es tracta de 
disminucions d’entre el 25 i el 40%, a vegades majors. Per acollir-vos-hi 
heu de tenir contractada la llum amb una comercialitzadora d’últim 
recurs (la més estesa a Sant Julià és Endesa energía XXI, SL), i tenir 
establerta la tarifa PVPC (preu voluntari per al petit consumidor)

Cànon i tarifa de l’aigua
Pels habitatges on viuen 4 persones o més es pot demanar una 

bonificació del cànon de l’aigua. L’Ajuntament, per altra banda, bonifica 
la tarifa quan conviuen 5 membres o més. En aquest cas, es cobra el 
tram immediatament anterior. Per evitar confusions, fa temps que 
l’Ajuntament de Sant Julià quan s’ha demanat la bonificació del cànon, 
aplica automàticament la bonificació municipal.

BREUS

Moció per al pagament 
d'impostos estatals a 
l'Agència Tributària
de Catalunya

El Ple del 27 de setembre passat 
va aprovar pagar els impostos a 
l’Agència Tributària de Catalunya, 
en concordança amb la campanya 
endegada per l’Assemblea Nacio-
nal Catalana. Tot i que l’equip de 
govern ja havia manifestat aquesta 
voluntat en diverses ocasions, ara 
es farà efectiva, com altres Ajunta-
ments, la majoria membres també 
de l’Associació de Municipis per la 
Independència.

Arranjat el tram final 
del camí d'Altarriba 
fins a la cruïlla de la 
Font d'en Titus

El 8 de juliol passat es va asfaltar el 
tram final del camí d’Altarriba fins 
a la cruïlla de la Font d’en Titus, un 
tram que no s’arranjà quan es va 
pavimentar tot el camí i que estava 
molt malmès i calia reparar-lo

 
UNITAT MÒBIL ITV

TRACTORS i 
CICLOMOTORS 

Sant Julià de Vilatorta

16 de febrer de 2022

de 9 del matí a 2 del migdia

Polígon industrial de la Quintana

RESERVES
citaprevia.cat

Tel. 972 49 29 12
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Dies i horaris del servei
de recollida porta a porta

durant aquestes 
festes nadalenques 

Desembre

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

Dia 25: NO hi ha servei de recollida

Dia 26: Festiu amb servei de recollida

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

Gener

Dia 1: NO hi ha servei de recollida

Dia 5: NO hi ha servei de recollida

Dia 6: Festiu amb servei de recollida

Per Tots Sants,
música al cementiri

Per segon any consecutiu, el cementiri de Sant Julià 
va tornar a acollir música en directe el dilluns 1 de 
novembre, dia de Tots Sants. Jofre Bardolet i Clara Ferrer 
van posar música el dia en què hi ha el costum d’anar 
al cementiri per recordar i honorar els familiars i amics 
difunts. Durant dues hores (d’11 a 1 del migdia) es va 
poder escoltar una selecció de peces musicals adients 
per la diada, interpretades al violí per Jofre Bardolet i al 
violoncel per Clara Ferrer.

El 23 d’octubre passat es va fer la presentació de tots 
els equips del CF Sant Julià i es va jugar el primer 
partit de futbol sobre la nova gespa del camp d’esports 
municipal. Després de 14 anys, l’antiga gespa havia 
quedat obsoleta perquè havia exhaurit la seva utilitat 
i ja no era apta per la pràctica del futbol. Per aquest 
motiu es va decidir encarregar les obres de renovació a 

Renovada la gespa artificial del camp de futbol
l'empresa Royalverd dedicada al sector de la jardineria 
professional i especialitzada en equipaments espor-
tius. Les obres van durar un mes i han tingut un cost 
de 183.315,00 euros.

S’aprofità la retirada de la gespa per fer passar una 
canalització de previsió de serveis del costat del camp 
que dona a la pista poliesportiva fins el costat dels nous 
vestidors. Per altra banda molta gent es va interessar 
per adquirir porcions de l’antiga gespa del camp de 
futbol per a casa seva. Vista la demanda, l’Ajuntament 
en va reservar uns 350 metres quadrats en rotlle de 1,80 
metres d’amplada que van ser adjudicats per ordre de 
recepció de les sol·licituds. Els adjudicataris havien de 
signar un document en el qual acceptaven el material 
obsolet com a destinataris finals, i es comprometien a 
processar-lo correctament quan ja no li vulguin donar 
cap ús. El transport dels panys de gespa anava a compte 
dels particulars.
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Matins
de dilluns a divendres 
de 10 a 14h

Tardes
dimarts i dijous
de 17 a 20h

Tardes tancades
1 d'abril i 7 de desembre de 
2022. També romandran 
tancades les tardes del
mes d'agost.

Dies tancats per festa local
14 d'abril
i 25 de juliol de 2022

HORARI D'ATENCIÓ
AL PÚBLIC

Naixements 
Auria Anglada Molist 05/07/2021
Raül Casassas Aguilar 04/08/2021
Júlia Cortés Vila 02/09/2021
Pau Saiz Company 09/09/2021
Arianna Enrica Proia Osorio 01/10/2021
Abril Riba Gumí 11/10/2021
Anuk Blanch Grifoll 20/10/2021
Bru Carbó Erra 14/11/2021
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Àngel Amblàs Costa (77) 16/08/2021
Júlia Espeja Yagüe (94) 19/08/2021
Montserrat Alsina Font (84) 23/08/2021
Joan Guàrdia Martínez (71) 02/09/2021
Jaume Reixach Soldevila (91) 26/09/2021
Encarnació Muñoz León (63) 02/11/2021
Conrad Clarà Codinach (81) 20/11/2021
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 34 Baixes padró   26
Naixements  9 Defuncions   7
Habitants a 30 de novembre de 2021: 3.240
1.604 (49,51%) homes i 1.626 (50,49%) dones
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ABRIL14DIJOUS
  (Dijous Sant)

JULIOL25 DILLUNS
   (Tornaboda FM)

Festes locals 
per al 2022

SANT JULIÀ DE VILATORTA
S’UNEIX AL PROJECTE TALENTS
I NOVES OPORTUNITATS
El 28 de setembre passat es va presentar el pla d’acció dels 23 municipis 
osonencs que s’han integrat al programa TOP – Talent i Noves oportunitats, 
entre ells Sant Julià de Vilatorta. El projecte Talent i Noves Oportunitats 
s’emmarca en el programa específic “Treball, Talent i Tecnologia” i té per 
objectiu contribuir a la transformació dels sectors del metall i agroalimentari, 
promovent la reconversió de les empreses d’aquests sectors a Osona i crear 
nous models empresarials més innovadors, sostenibles i competitius que 
generin ocupació de més qualitat. El projecte posa el focus en la transfor-
mació digital, l’ecosistema, la simbiosi empresarial i el talent (especialment 
el femení) com a palanques transformadores.

Els municipis adherits al pla d’acció per tal d’optimitzar recursos i afavorir 
l’impacte territorial són: Balenyà, El Brull, Calldetenes, Centelles, Folgueroles, 
Gurb, Malla, Masies de Roda, Masies de Voltregà, Muntanyola, Sant Hipòlit 
de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, l’EMD Sant Miquel 
de Balenyà, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Cecília de Voltregà, Santa 
Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tavèrnoles, 
Tona, Vic i Vilanova de Sau. Totes les accions per a persones i empreses del 
programa es poden consultar al web www.toposona.cat.
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Un espai ben activat: l’Espai Activa’t recupera l’activitat

Superant les dificultats derivades de la pandèmia, 
l’Espai Activa’t ha començat el nou curs amb moltes 
ganes de recuperar la normalitat en els tres àmbits 
que desenvolupa, en funció de les necessitats de cada 
usuari: L’Eix 1 (Envelliment actiu), Eix 2 (Promoció a 
l’autonomia) i Eix 3 (Atenció a la dependència).

El grup Envelliment actiu -Eix 1- és un punt de trobada 
de persones que disposen de temps per a compar-
tir-lo amb altres amb l’objectiu d’aprendre mútuament 
i millorar el benestar físic, cognitiu i emocional. Els 
participants defineixen les seves inquietuds i a partir 
d’aquí programen iniciatives consensuades (xerrades, 
tallers, tertúlies, sortides, etc.) que també són obertes 
a tota la ciutadania. El setembre van reprendre el taller 
de català, el taller de cuina, les caminades per l’entorn 
del poble i van posar en marxa un cicle de cine fòrum. 
També feren una sortida conjunta a Montserrat amb la 
gent de l’Espai Activa’t de Calldetenes.

El grup Promoció a l’autonomia -Eix 2- té per objectiu 
millorar la qualitat de vida de la gent gran amb fragilitat 
o amb un inici de dependència, afavorir la recuperació 
i el manteniment de l’autonomia personal i social. Els 
usuaris d’aquest servei es troben un o dos cops a la 
setmana per fer activitats de psicomotricitat i d’esti-
mulació cognitiva. Treballen per preservar la memòria i 
enfortir l’autonomia de la persona. 

LES SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS
El 30 de novembre passat es va tancar la convocatòria 
perquè les entitats sense ànim de lucre del poble dema-
nessin la subvenció anual.

La novetat d’aquest any és que un dels criteris per 
a l’atorgament és la despesa que han fet les entitats 
per tema covid-19, el qual segueix la línia de mitigar 
l’impacte negatiu que ha tingut la pandèmia i en aquest 

El grup Atenció a la dependència –Eix 3- treballa en 
la millora de la qualitat de vida de la gent gran i ofereix 
una atenció centrada en la persona per tal de fer front 
a problemes derivats del deteriorament físic i cognitiu. 
Inclou un servei d’atenció diürna i intenta fomentar les 
relacions socials i preservar, en la mesura del possible, 
l’autonomia personal de cada usuari. 

Els usuaris de l’Eix 2 i l’Eix 3, a més de fer tallers de 
manualitats i cuidar l’hort, aquesta tardor han celebrat 
la castanyada, han assistit a un taller de riure terapèutic 
i han organitzat una xerrada amb els Mossos d’Esquadra 
sobre seguretat ciutadana i prevenció de furs a la gent 
gran.

Un cop cada quinze dies els grups Eix 2 i Eix 3 assisteix 
a una cantada participativa amenitzada per en Cinto 
Espejo que canta i els fa cantar un repertori amplíssim 
de cançons (mexicanes, havaneres, sardanes, boleros, 
tangos, cançons catalanes, de gresca, etc.) tocades 
amb guitarra, ukelele i acordió diatònic. Els seus acudits 
posen una pinzellada d’humor a la vetllada.

L’Espai Activa’t és un referent del treball comunitari 
inclusiu i solidari, on totes les persones que ho desitgen 
troben el seu espai per a desenvolupar-se. Coordinats 
per un dinamitzador es consensuen les propostes, es 
busca les maneres de realitzar-les i es coordinen amb 
tots els agents implicats. 

sentit donar un petit suport a les entitats més casti-
gades. En el cas de les subvencions de concurrència 
competitiva es subvenciona l’activitat realitzada en 
l’any anterior al de la convocatòria i, per tant, en aquest 
cas correspon a la despesa del 2020. Un cop atorgada 
la subvenció les entitat hauran de presentar el compte 
justificatiu corresponent.
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Els Havanerus posen música 
a l’Homenatge a la Vellesa

El passat 18 de setembre es va celebrar la diada de la Vellesa per retre 
homenatge a les persones majors de 80 anys del municipi.

L’acte, adaptat a les mesures de contenció de la pandèmia, es va celebrar 
al Saló Catalunya i va comptar amb una recepció de l’alcalde i la regidora de 
Gent Gran, Cristina Suñén, que van donar la benvinguda a tots els assistents 
obsequiant-los amb una rosa i un present commemoratiu. Després de 
les fotografies de rigor, els homenatjats i acompanyants van gaudir d’un 
concert amb els Havanerus de l’Esquirol. A mitja part de l'acte es va fer un 
reconeixement a Cinto Espejo, un dels integrants del grup que de manera 
altruista ofereix, cada setmana, una sessió musical participativa als usuaris 
del centre, tot cantant els fa cantar i els explica acudits.

El dimarts 22 de juny i el dimarts 
28 de setembre hi hagueren dues 
reunions del govern municipal amb 
el veïnat de la zona de les Pedreres 
i amb el de la zona nord de Pleuna, 
respectivament. 

En la primera, a la sala de confe-
rències del Pavelló, s’exposà el nou 
projecte de senyalització, que es 
va executar aquesta tardor, entre 
altres temes. En la segona, a l’Aula 
de Cultura, s’exposà la necessitat 
d’estendre el desplegament de fibra 
òptica a la zona nord de Pleuna.

La millora dels indicadors de la 
pandèmia va permetre a l’Ajunta-
ment recuperar aquest tipus de 
trobades. A més dels habitants de 
la zona hi podia assistir tothom, 
com és habitual en aquests tipus de 
reunions convocades per l’Ajunta-
ment. Són reunions sectorials molt 
profitoses, on a més d’informar es 
recullen aportacions molt interes-
sants. Són obertes a tothom que 
hi vulgui assistir, no solament pels 
habitants de la zona, sinó per al 
conjunt del municipi.

Reunions obertes 
de l’equip de govern 
amb els veïns de la 
zona de les Pedreres
i de la zona nord
de Pleuna

Aquest 2021 la Generalitat de Cata-
lunya ha implantat l’impost sobre 
les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica, 
un impost verd alineat amb la 
fiscalitat ambiental que es promou 
des d’Europa i amb els objectius 
del desenvolupament sostenible de 
l'Agenda 2030. 

Davant la situació d’emergència 

El nou impost sobre les emissions CO2 dels vehicles
climàtica que viu el planeta l’impost 
s’implanta amb una voluntat clara 
d’incentivar la reducció d’emissions 
de CO2 dels vehicles que tenen un 
impacte directe en l’efecte d’hiver-
nacle i l’escalfament global.

Aquest impost l’han de pagar els 
titulars d’un vehicle amb domicili 
fiscal a Catalunya, excepte els vehi-
cles 100% elèctrics, els ciclomotors, 

els camions o vehicles de més de 
3,5 tones, els autocars i els vehicles 
autoritzats a transportar més de 9 
persones. Els vehicles amb matrí-
cula de vehicle històric i els vehicles 
clàssics gaudeixen de la bonificació 
del 100% i per tant tampoc tributen. 
L’impost es gestiona mitjançant el 
padró elaborat i aprovat per l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya.
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Un cartell de l’any 1936 que anun-
cia un gran festival futbolístic entre 
les Velles Glòries Vilatortines i el 
Futbol Club Vilatortí és la carta de 
presentació del 26è calendari vila-
tortí, dedicat al futbol local en mo-
tiu dels 90 anys del Club de Futbol 
Sant Julià.

Per a l’elaboració s’ha comptat 
amb la col·laboració de diverses 
persones que han fet un exercici 
de memòria per identificar la ma-
joria de jugadors que surten a les 
fotografies. El text introductori és 
un resum de la vida futbolística a 

EL CALENDARI VILATORTÍ DE 2022, DEDICAT 
ALS 90 ANYS DEL CF SANT JULIÀ FUTBOL 

Sant Julià i parla d’equips, partits, 
camps, fites històriques, etc. La 
vintena d’imatges que l’il·lustren 
són un viatge en el temps que por-
ten records d'altres èpoques. És 
inevitable evocar moments viscuts 
i fer memòria de persones que ja 
no hi són. Vet aquí la gran virtut de 
la imatge impresa.

El Calendari Vilatortí és únic, 
temàtic i exclusiu de Sant Julià de 
Vilatorta, i des de la seva primera 
edició, l'any 1997, el poeta 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 ac-
tivitats programades per tot l'any; 
i en el tercer hi ha una llista de te-
lèfons 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 to-
tes les llars, juntament amb l'edició 
de Nadal de la revista Vilatorta.

Des d'aquesta tardor la deixalleria 
mòbil s'instal·la cada mes a l'avin-
guda de Sant Llorenç, darrera de la 
zona esportiva. Aquest nou empla-
çament ofereix un millor accés a 
l'hora d'aparcar per descarregar el 
material.
La deixalleria mòbil és una infra-
estructura adaptada per recollir 
residus urbans de manera sepa-
rada i segura per al seu posterior 

Nou emplaçament de la deixalleria mòbil
reciclatge o tractament. El seu ús 
és gratuït, però està reservat per a 
residus domèstics i en petites quan-
titats (aerosols, aparells electrònics, 
petits electrodomèstics, bombetes, 
fluorescents, CD i DVD, dissolvents, 
ferralla menuda, material elèctric, 
olis, piles, bateries, pintures i estris 
de pintar, roba, sabates, radiografies, 
tòners o vidre pla, entre d'altres).

Aquest servei no recull volumi-

nosos ni estris vells de mida gran, 
com matalassos o sofàs. En aquests 
casos cal utilitzar el servei de reco-
llida d'andròmines i cal sol·licitar-ho 
a l'Ajuntament (tel. 93 812 21 79).

La deixalleria mòbil s'instal·la el 
segon divendres de cada mes al 
darrera de la zona esportiva, a prop 
del cementiri. L'horari és de 10 del 
matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la 
tarda.
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La imatge d'un naixement d'un dels 
retaules de Vilalleons, motiu de la 
felicitació de Nadal de l'Ajuntament

La Nadala d'enguany de l'Ajuntament és il·lustrada amb la imatge de la taula 
"el naixement de Crist", del retaule del Roser de l'església de Vilalleons, de 
l'any 1733, aproximadament, del qual n'és autor Jaume Madriguera, i inclou 
aquest poema de l'escriptora Núria Dalmases Planas, fet l'any 1979, quan 
sojornava al nostre poble. 

El pessebre vivent de Sant Julià,
sabeu com el faria?
Al darrera l’ermita, allà a les Roques 
jo hi veig una establia;
cercaríem un bou, també una mula,
semblants als de Betlem...
Colliríem del cel, en la Nit Santa,
un estel...
Si una noia trobéssim de quinze anys
i amb el cor de verge,
podria ser Maria...
Si trobéssim un home com Josep,
senzill, prudent i bo, per companyia...

Els infants que en el pit hi guarden roses,
amb les fulles podrien fer el bressol:
que aquesta Nit no el punxin les espines;
que sigui d’alegria i no de dol!
Que als camins, als camps,
a les collades 
i als carrerons de tot el poble encès,
s’hi sentin cants de glòria i al·leluies
com un ressò puríssim
de l’univers.

Núria Dalmases Planas
Sant Julià de Vilatorta, 1979

L'Ajuntament de Sant Julià té el costum d'enviar una felicitació de Nadal a les 
autoritats d'institucions catalanes (Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, 
etc.), així com els presidents de les entitats, col·laboradors i càrrecs locals.

Durant els últims anys es crea una Nadala ex professo amb motius propis. 
Així, la de l'any 2018, s'il·lustrava amb el naixement del retaule barroc de 
la Mare de Déu del Roser de l'església de Sant Julià, esculpit per Francesc 
i Jaume Rubió entre el 1610 i el 1615, i daurat per Antic Claramunt el 1640. 
La del 2019 eren els quatre angelets músics del retaule de Sant Isidre, de la 
mateixa església, esculpits per Pau Costa el 1690. La de l'any passat era una 
figura del mestre pessebrista Joan Carles Capdevila. Les fotografies són obra 
de Xevi Pona i el disseny de les felicitacions és de Lluís Vilalta.

Poema del
Calendari
Vilatortí 2022

LUCIDESA

Després d’haver viscut tantes trifulgues
sabem que la salut ens allibera
de pors i d’incerteses obsessives.
Salut hi hagi! tanmateix, que el món
es torna hostil a cada cantonada.
Hem de prendre mesures preventives
per fer front al trasbals que ens oprimeix.
Qui pot dir que existir resulta fàcil?
Dels records no se’n viu, però t’ajuden
a sobreviure en èpoques adverses.

Anton Carrera
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Revisat el 
repetidor Castell
Després d’algunes trucades 
de veïns de la zona de les Set 
Fonts per problemes de re-
cepció del senyal de televisió 
i de no veure bé els canals, el 
mes d’agost passat es va fer 
revisar el repetidor del castell i 
es va comprovar que funciona 
perfectament. De tota mane-
ra es van fer retallar les bran-
ques dels arbres més propers 
que possiblement el podien 
afectar. Per agafar el senyal 
d’aquest repetidor les ante-
nes han d’estar encarades en 
vertical i no en horitzontal. Si 
teniu problemes amb la recep-
ció del senyal d’aquest repeti-
dor, aviseu al vostre tècnic per 
tal de comprovar que l’antena 
estigui ben encarada o s’hagi 
mogut.
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Coincidint amb la Festa Major 
de Sant Julià de Vilatorta del 
passat mes de juliol, l’Arxiu Ge-
neral de la Diputació de Barce-
lona va difondre per Facebook 
i Instagram dues imatges i un 
plànol del poble de l’any 1876. 

L’Arxiu General de la Diputa-
ció de Barcelona s’encarrega 
de preservar, conservar i posar 
a l'abast de tothom el patrimo-
ni documental i bibliogràfic de 
la institució. Gestionen més 
de dotze quilòmetres de do-
cuments en paper, de més de 
cent mil fotografies i de milers 
de documents gràfics, audi-
ovisuals, electrònics i sonors. 
Compta amb un equip d'ex-
perts en la gestió, la conserva-
ció i la difusió dels documents 
d'arxiu i de biblioteca i s’ocupa 
d'organitzar, descriure, custo-
diar, difondre els documents i 
facilitar-n'hi l'accés. Es poden 
consultar els documents tele-
màticament i a les instal·laci-
ons de la Maternitat.

La Diputació difon imatges antigues de Sant Julià
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... i les germanes Drameh Alsina a "L’au pair"

Anna Garcia al "Canvi de xip"...
El programa "Canvi de Xip" 
de TV3 va visitar l'Anna Gar-
cia que té dues passions: el 
patchwork i Les Divines, el 
seu estimat grup d'amigues. 
Long Li Xue, un tiktoker, va 
arribar a Sant Julià de Vilatorta 
per donar-li un cop de mà 
amb dos objectius: ajudar-la a 
vendre les seves manualitats a 
través d'una app, i organitzar 
una retrobada de es Divines 
amb sorpresa final: un mun-
tatge digital amb fotografies.

L’Anna Garcia explica que 
quan es va presentar a casa 
seva un jove xinès “de quasi 
dos metres d’alçada” no es 
va imaginar que viuria “una 
experiència tan enriquidora”. 
Long Li Xue, creador de con-
tinguts del programa “Adoles-
cents iCat”, assegurava que 
amb l’Anna havia trobat la 
seva “ànima bessona amb uns 
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eVilatortines protagonistes de dos programes de TV3

El 24 d’agost passat TV3 va 
emetre el capítol titulat “Els 
calbs” del programa “L’au 
pair” on el popular presenta-
dor del Telenotícies migdia, 
Xavi Coral, va fer dues coses 
que pràcticament no havia 
fet mai: pentinar i fer el dinar. 
A Sant Julià de Vilatorta l’es-
peraven a primera hora del 
matí en Fakebba Drameh i la 
Jesmina Alsina perquè fes de 
cangur de les seves filles Jara 
(9 anys), Lisa i Sena (8 anys), 
durant tot un dia mentre ells 
eren fora. 

"Et deixen un dia amb uns 
nens que tu no coneixes de 
res i ells no et coneixen a tu 
i es tracta que al final, sobre-
visquis". “ A mi em van tocar 
tres nenes "fantàstiques, sim-
pàtiques, guapíssimes i diver-
tides". Tota una experiència 

quants anys més”. Xue li va 
ensenyar a vendre les seves 
manualitats per Wallapop i 
confessa que va aprendre 
alguna cosa de l’Anna. “Era 
vergonyós que un xinès no 
sàpigues cosir i ella me’n va 
ensenyar”. La màgia del pro-
grama és que dues persones 
que mai no es trobarien ho 

facin i veure el xoc entre els 
dos mons i les sinergies que 
se’n deriven” conclou Long.

Dues personalitats de rialla 
encomanadissa que van fer 
un tàndem divertit i molt ben 
avingut, vivint de l'experièn-
cia com si fos un joc. TV3 va 
emetre el programa el dime-
cres 21 de juliol passat. 

per al periodista de Terrassa, 
ja que ell, als seus 50 anys, 
no té fills, no sap què és haver 
de batallar amb ells perquè es 
vesteixin, es rentin les dents, 
esmorzin, endrecin l'habitació, 
no estiguin mirant tot el dia la 
tele i no facin malbé la casa.

"L'au pair" és un programa 
per a tota la família en què un 
famós accepta el repte de con-

vertir-se per unes hores amb 
un cangur de canalla. Amb 
ells haurà d'afrontar tot un dia 
de convivència amb el handi-
cap d'haver-se d'integrar en 
el context familiar, totalment 
desconegut per a ell, però ben 
conegut per a la canalla que, 
amb l'absència dels pares, se 
senten amos i senyors de la 
casa.
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El retorn dels tres gosqueters creats per Claudi Biern

El 21 de setembre passat es 
va estrenar “D’Artacan i els 
tres gosqueters”, una pel·lí-
cula d’animació per ordinador 
basada en la sèrie de televisió 
homònima del 1981, creada per 
Claudi Biern Boyd, productor, 
guionista i director de sèries 
d’animació, fundador i presi-
dent de BRB Internacional. És 
considerat com un dels pares 
de l’animació a Europa.

Estrena del Curtmetratge “Amistad Paralela”, de Joan Riera

Biern va sojornar durant 
molts anys a Sant Julià de Vila-
torta. En aquella època va crear 
diverses sèries d’animació per 
a la televisió: "Ruy, el pequeño 
Cid" (1980), "D’artacan y los 
tres mosqueperros" (1981), "La 
volta al món de Willy Fog"(1983), 
"David el Gnom" (1985) i "His-
tòria de Catalunya" amb el drac 
Dragui com a conductor de la 
sèrie que narra els fets històrics 

de cada època (1988). Algunes 
d’aquestes sèries s’adaptaren 
després en format teatral o 
musical.

"La volta al món de Willy Fog", 
dirigida per Ricard Reguant, es 
va escenificar al Saló Catalunya 
el 15 de juliol de l’any 2001. 
Aquest musical va ser presentat 
pel propi Claudi Biern, com a 
pregoner de la Festa Major 
d’aquell any.

El diumenge 21 de novembre 
passat Joan Riera va estrenar 
i presentar el curtmetratge 
“Amistad paralela” al Saló Ca-
talunya. Una pel·lícula escrita, 
creada, produïda i dirigida 
per ell mateix, en la qual els 
protagonistes són una colla 
d’amics i amigues, alguns de 
Sant Julià. Riera va pujar a 
l’escenari acompanyat de tot 
l’equip que va fer possible el 
curt i va rebre l’ovació i de tot 
el públic assistent. 

“Amistad paralela”, és la 
darrera creació i la que li ha 
suposat més esforç i hores 
de dedicació. La seva gran 
il·lusió era estrenar-la al Saló 
Catalunya, per tal que actors, 
actrius, ajudants de producció 
i tot el poble la veiés a la gran 
pantalla. La pel·lícula ha estat 
rodada en castellà per poder-la 
presentar en concursos i mos-

tres de cinema juvenil d’arreu 
de l’estat. 

Joan Riera està cursant 4t 
d’ESO al Roser, és un apas-
sionat del cinema i disposa 
dels títols Begginer 1 i 2 de 
l’Escola Superior de cinema i 
audiovisual de Catalunya. En 
la seva carrera hi consten curts 
com ara “Vendetta”, “Matar o 
morir” i “Agathar”. Ha partici-

pat en diversos concursos de 
cinema juvenil i la seva obra 
“Scurp” va ser seleccionada 
al festival Zomzeig-cine 15 
anys 2021. Aquesta pel·lícula 
té la particularitat de ser feta 
íntegrament per una única 
persona: ell mateix. Podeu 
veure totes les seves creacions 
a @joanrieraisern i a jooanriera.
webnode.es.
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El diumenge 26 de setembre va morir mossèn Jaume 
Reixach Soldevila als noranta-un anys d’edat. Mossèn 
Jaume, que portava seixanta-set anys de prevere, va 
néixer a la Gleva el dia 23 de juliol de 1930 i va rebre 
l’orde del presbiterat el 5 de desembre de 1954.

Exercí com a vicari de les parròquies de Sant Fruitós 
de Castellterçol (1955) i Santa Maria de Manlleu (1956). 
Va ser, també, ecònom de Sant Esteve de Vallespirans, 
Sant Feliu d’Estiula i Sant Sadurní de Sovelles (1959); 
ecònom de Santa Creu de Jutglar (1965) i encarregat de 
la parròquia de Sant Martí d’Albars (1968). Igualment, 
fou regent de Sant Pere de Torelló (1971) d’on després 
en fou ecònom (1978).

Des de l’any 1979, era rector de les parròquies de 
Sant Julià de Vilatorta i de Santa Maria de Vilalleons 
en substitució de mossèn Josep Soldevila, que era el 
seu oncle. Fou membre de la Comissió econòmica del 
clergat (1985), membre de la Junta de Casa Sacerdotal 
de Vic (1993) i Vicepresident de la Mutualitat Sacerdotal 
Sant Antoni Maria Claret; també va ser Vocal de la Co-
missió de les festes de beatificació del Beat Pere Alma-
tó (1987). Havia estat membre del Consell del Presbiteri 
(períodes 2000-2004 i 2004-2009) i del Col·legi de Con-
sultors (períodes 2000-2005 i 2005-2009). Exercí com 
a Promotor de Justícia en la causa de beatificació de 
Jaume Serra Jordi i companys (2006). Endemés, va ser 
arxipreste de l’arxiprestat de Guilleries-Congost (curs 
2008-2009 i cursos 2009-2012).

Mor mossèn Jaume, rector de Sant Julià i Vilalleons

El 21 d’octubre passat, el bis-
be de Vic va nomenar Francesc 
Perarnau Cañellas administra-
dor parroquial de les parròqui-
es de Sant Julià de Vilatorta i 
Santa Maria de Vilalleons. Un 
administrador parroquial és 
el sacerdot que es fa càrrec 
d’una parròquia fins que el bis-
be nomena el nou rector.

Perarnau va néixer a Terras-
sa fa 64 anys, ha estat profes-
sor universitari de Teologia i en 
escoles i durant 12 anys rector 
de l’església de Santa Maria 
de Montalegre de Barcelona, 
al barri del Raval. Els últims 
temps ha exercit tasques pas-
torals internes per a la prela-
tura de l’Opus Dei a Vic. Sant 

Francesc Perarnau, administrador
parroquial de Sant Julià i Vilalleons

Julià i Vilalleons són la seva 
primera destinació a Osona. 

A l’església de Sant Julià es 
mantenen les misses els dies 
laborables a les 7 de la tarda, 
els dissabtes i vigílies de fes-

tiu a les 7 de la tarda en ho-
rari d’hivern i els diumenges i 
festius a les 12 del migdia. A 
Vilalleons la missa es fa els 
diumenges i festius a 2/4 d’11 
del matí.
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De dimarts a diumenge: esmorzars de forquilla i dinars
Divendres i dissabte: també es fan sopars

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

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

Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 76
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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Actualment ens trobem immer-
sos en una emergència climà-
tica, davant l’augment d’emis-
sions de CO2 que provoquen 
l’augment de la temperatura 
del planeta. El model energè-
tic actual té uns costos econò-
mics, socials, ambientals i per 
la salut de les persones molt 
elevats. Per tal de fer front a 
aquesta emergència cal fer un 
canvi de model energètic. La 
transició energètica és el can-
vi a una economia sostenible, 
minimitzant els costos socials 
i ambientals del model actual, 
mitjançant l’energia renovable, 
i per tant, eliminant els com-
bustibles fòssils, l’energia nu-
clear i altres recursos naturals 
no renovables, de la mateixa 
manera, també reduint els ele-
vats costos de la dependència 
exterior.

Amb l’objectiu de fer front i 
entomar la transició energèti-
ca cap a un model més sos-
tenible, des de Sant Julià de 
Vilatorta i Vilalleons, neix la 
Cooperativa Energètica Set 
Fonts Energia SCCL. Una co-
operativa de consumidors i 
usuaris, que sota els principis 
de lliure adhesió i baixa volun-
tària, té com a finalitat impul-
sar la transició energètica i ac-
tuar com a eina de canvi fent 
que l’energia sigui molt més 
democràtica i participativa, 
avançant cap a una economia 
verda i sostenible.

Set Fonts Energia SCCL és 
una iniciativa social, que neix 
amb la col·laboració de veïnes 
i veïns amb el mateix objectiu, 
i amb el suport de l’Ajunta-
ment i de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona del Consell 
Comarcal.

La participació dels associ-
ats en el procés de transició 
energètica, ha de permetre un 
empoderament social, on els 
associats passen a ser prosu-
midors (productors i consumi-
dors) i per tant protagonistes 
centrals d’aquest nou model 
energètic.

Neix la cooperativa Set Fonts Energia SCCL

Així doncs, la transició ener-
gètica de Sant Julià de Vilator-
ta i Vilalleons, per mitjà de la 
cooperativa serà un conjunt 
de projectes i d’iniciatives que 
portaran al municipi disposar 
d’un model de consum elèc-
tric d’energia eficient basat 
en l’ús de recursos energètics 

renovables. Som conscients 
que estem explorant nous ca-
mins per abordar el repte final 
i urgent que el planeta ens de-
mana, la lluita contra el canvi 
climàtic,

T’animes a participar-hi?

Set Fonts Energia SCCL

En Joan va viure segons els seus principis, amb sintonía total 
amb allò que pensava, fidel a les seves idees. ¿Què més se li pot 
demanar a una persona? Participava activament en els actes 
col·lectius i tenia un esperit crític envers la realitat que l’envol-
tava. Volia un món millor del que tenim i el volia per a tothom. 
Coneixia el límit de les seves possibilitats i no s’avergonyia en 
reconèixer-ho públicament. La sinceritat era, al meu modest en-
tendre, la seva qualitat més destacable.

En les converses que vaig tenir amb en Joan, i que recordaré 
sempre més com un exemple de comunicació eficaç, se’m ma-
nifestava de forma imprevisible, la qual cosa m’obligava estar 
permanentment a l’aguait. A vegades s’atansava manyagament 
i sense pressa, d’altres irrompia amb tanta desmesura que em 
situava al límit de les meves possibilitats de resposta. Totes dues 
maneres de fer em fascinaven. Posats a triar, però, jo preferia la 
seva actitud més extremosa.

En Joan sabia, per experiència pròpia, com n’és de complexa 
la condició humana: No només pels aspectes biològics o ge-
nètics, sinó també per la càrrega d’emocions, de subjectivitat i 
d’imaginació que el fet de viure comporta.

Cantar a les Caramelles del Roser fou, per a ell, l’acompliment 
d’un desig que des de sempre volia realitzar. Aquest fet, per a 
en Joan imprescindible, el reconciliava amb el món, amb la vida 
que li va pertocar viure.

Gràcies, Joan, per la teva humanitat i per la teva veu de baix 
inoblidable! Gràcies, Joan, per la teva amistat!

Anton Carrera

En record a Joan Guàrdia
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Era el 22 de juny del 1988 
quan vaig iniciar la meva tasca 
com a metge de família al po-
ble, per atendre a la població 
de Sant Sadurní d’Osormort, 
de Vilalleons i del mateix Sant 
Julià de Vilatorta. Uns mesos 
abans havia estat a Viladrau 
(des de finals de novembre del 
1987). Fa tan sols 33 anys…

Temps apassionant, s’ini-
ciava la reforma de l’atenció 
primària de salut (amb la cre-
ació d’equips d’atenció pri-
mària i CAPs). Per això vaig 
decidir venir: desitjava de-
senvolupar una millor tasca 
professional i a l’ABS de Sta. 
Eugènia de Berga (una de les 
primeres) s’hi donaven bones 
condicions per a fer-ho. S’ha-
via perdut l’esperit del metge 
de capçalera de tota la vida 
(com en deveu recordar bons 
exemples) i calia, en un nou 
entorn, recuperar-ne les seves 
bondats.

He procurat exercir, com 
diu el petit quadre de com-
promís que encara penja a 
la meva consulta, amb dedi-
cació, respecte, proximitat, 
lleialtat, prudència, equitat 
i honradesa. Soc conscient 
que no sempre ho he acon-

L'adeu-siau d'Albert Planes com a metge 
de família de Sant Julià i Vilalleons

seguit; el meu caràcter tímid i 
un xic esquerp, de segur que 
no m’hi ha ajudat. Us demano 
disculpes per totes aquelles 
vegades en que no hagi estat 
a l’alçada, encara que hagi in-
tentat ajudar-vos.

Us puc assegurar que he fet 
de metge de família amb pas-
sió. N’he gaudit molt i hi he 
dedicat tota la meva vida pro-
fessional, i n’estic content. Ho 
tornaria a fer (ara segurament 
amb menys errors...), procu-
rant aprendre’n i millorar cada 
dia. Res té a veure l’atenció 
que us prestàvem fa més de 
30 anys amb la d’ara. N’ha 
millorat molt la qualitat. Mai 
hagués imaginat que seríem 
capaços de fer extraccions, 
poder demanar no sols radio-
grafies (quan vaig començar a 
exercir ho tenia prohibit!) sinó 
moltes altres proves, fer es-
pirometries, ecografies, petita 
cirurgia, infiltracions, crioterà-
pia... 

Mai hagués imaginat, tam-
poc, haver de viure, i pro-
curar ajudar, estar al costat, 
una pandèmia com la de la 
COVID-19. Ha estat (i espe-
ro puguem parlar en passat) 
dura; per a tothom: per a mi 

també. Ens ha ensenyat, però, 
la nostra feblesa humana i les 
limitacions de la ciència mè-
dica (moltes!!!) i a ser profes-
sionalment més humils: curar 
poques vegades, acompanyar 
sempre!.

Tampoc no imaginava arri-
bar a gaudir d’un nou dret ciu-
tadà, el de l’eutanàsia, màxi-
ma expressió de l’autonomia 
personal a la que mai hauríem 
de renunciar, ni tan sols da-
vant dels metges: més d’un 
cop us ho he dit, no hem de 
manar, sols acompanyar en el 
desig i valors vitals de cadas-
cú, ricament diferents.

Però ens cal preservar el 
més important, la vostra con-
fiança en el metge/essa de 
capçalera (i en la vostra infer-
mera). És el que ens permet 
donar-vos suport al llarg de la 
vida i orientar-vos en un siste-
ma sanitari a voltes poc humà: 
aconsellar, coordinar, estar al 
costar, preocupar-se, atendre 
a la capçalera del llit... des del 
naixement fins a la mort. Això, 
que pot semblar tan sen-
zill, no ho és gens, requereix 
d’una sòlida formació i d’un 
tremp professional especial, 
ple de responsabilitat (feixu-
ga sovint) i de capacitat per 
navegar en la incertesa dels 
problemes de salut en les se-
ves fases inicials (quan arriben 
als altres especialistes “tot és 
més senzill”). Aquest esperit 
torna a estar en perill. No per-
meteu que us ho arrabassin!. 
Reclameu més recursos per a 
l’atenció sanitària de proximi-
tat, respecteu-la i exigiu bona 
i humana atenció.

He tingut la sort de treballar 
en un equip molt bo i compro-
mès: sense el qual no seria jo. 
I, també, he pogut compartir 
amb moltes altres professio-
nals en diferents àmbits: com 
a president de la societat ca-
talana i espanyola de medicina 
familiar i comunitària i, durant 
4 anys llargs, com a director 
del servei d’atenció primària 
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15 anys dirigint la revista AMF.

I aquesta passió per la me-
dicina de família la conser-
vo intacta. I, per ara, no vull 
abandonar-la totalment; crec 
que encara puc ser una mica 
útil... És per això que encara 
no m’he jubilat (“tocava” ja fa 
6 mesos), però cal anar posant 
distància i deixar pas... Els 
propers dies deixaré d’aten-
dre-us a diari a la consulta o 
al domicili; una metgessa més 
jove, i excel·lent, em substitui-
rà. Ho faré amb pena, amb ulls 
humits, però conscient que és 
el que convé i feliç que que-
deu en molt bones mans (era 
un dels meus objectius abans 
de jubilar-me): amb l’estol de 
professionals del consultori 
de Sant Julià de Vilatorta es-
tareu ben atesos. 

La passió no em permet, 
per ara i si la salut ajuda, dei-
xar del tot la professió: amb 
un horari reduït, seguiré fent 
tasques assistencials dins 
l’equip de Santa Eugènia de 
Berga ajudant i assessorant 
a companyes i companys de 
tota la comarca o d’altres in-
drets.

Com diu la cançó, trista, no 
és un adéu per sempre..., és 
un a reveure! Amb plena gra-
titud per la vostra acollida, re-
cordant sempre els bons mo-
ments. Seguiré portant al meu 
cor el munt de persones que 
he vist a créixer i, algunes, 
acompanyat a morir. Acompa-
nyar-vos en aquest complex 
afer de viure no ha estat fàcil, 
però ha estat un immens plaer 
professional i personal; m’ha 
fet créixer, no sols en edat i 
experiència, sinó també en 
humanitat.

Moltes gràcies!

Albert Planes Magrinyà
Metge de família

Sant Julià de Vilatorta,
octubre del 2021

Mots de comiat a mossèn Jaume Reixach, 
rector de Sant Julià i Vilalleons

Mossèn Jaume ha estat vetllant durant més de 40 anys per les 
parròquies de Sant Julià de Vilatorta i de Santa Maria de Vila-
lleons. D'ell en perviuran les obres d'adequació dels temples. 
De fet, abans de venir de rector al nostre poble l'any 1979, en 
queda el record d'haver pavimentat el camí fins al santuari de 
Bellmunt quan ell encara estava a Sant Pere de Torelló.
A risc de deixar-me obres importants, a Sant Julià mossèn Jau-
me va reformar el presbiteri, va instal·lar el sistema de cale-
facció, s’ordenaren les sales de dalt l’església i l’interior del 
campanar. Moment emotiu fou la benedicció de les noves cam-
panes, que toquen des de l’any 1995. No fa gaires anys, es 
posà un terra nou a tot el temple.

Ell sempre recordava que Sant Julià i Vilalleons eren dues 
parròquies diferents. S’encomanava a la Mare de Déu de 
Puig-l’agulla, tant a la seva església de Vilalleons, on habilità 
la rectoria com a casa de colònies, la “Llar Montagut”, i també 
automatitzà el repic de les hores; com en el seu Santuari, on 
promogué la millora dels accessos, la continuïtat del servei de 
restaurant o la millora de l’interior del temple.

Ha exercit el rectorat tots aquests anys sense perdre mai la 
compostura ni aquell punt d’honor que el caracteritzava. Fidel 
defensor de l’ortodòxia cristiana, ha estat nomenat durant el 
seu sacerdoci en òrgans varis del Bisbat de Vic. Personalment, 
em sorprenia la vida austera, rutinària, sense grans pretensi-
ons, que portava. Amb un servei ferri vers les parròquies que 
regia, vers la diòcesi i, en definitiva, vers l’Església.

La feligresia també el recordarà com a gran organitzador 
d’excursions. L’1 de maig era data senyalada per la visita acos-
tumada a algun santuari marià. Només estava satisfet si la sor-
tida era rodona. També impulsà grans viatges comunitaris, cap 
a Roma o Terra Santa, de record inesborrable pels qui n’havien 
participat.

Ha rebut sepultura complint la seva última voluntat: a la ca-
pella del cementiri de Sant Julià, on són enterrats els rectors. 
Tal i com resa la làpida: "Quibus sacerdotale donasti meritum 
quaesumus domine dones et praemium. RIP".

Joan Carles Rodríguez
alcalde de Sant Julià de Vilatorta
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Català a l'atac

Expressions sobre enganys
No us han enganyat mai de la manera més cru-
el i estúpida? I segur que heu quedat amb un 
pam de nas. Qui ho diria que aquella persona 
tan dolça ens pogués enredar tan vilment! L’en-
gany és més vell que el caminar i d’això tracta-
rem avui.
 Els xarlatans amb el seu aire de set-ciències 
ens venen fum, ens pinten el seu producte de 
color de rosa o, com es diria més aviat ara, 
ens intenten vendre la moto. I amb els negocis, 
atenció, ull viu!, sempre hi ha gent disposada 
a estafar, ensarronar, ensibornar, engalipar, 
entabanar, encerar o aixecar la camisa. Que 
no us prenguin el pèl (o el número), cal estar 
ben amatents. Els falsos gurus espirituals, en-
lluernadors professionals, us poden ensarronar 
–per exemple, introduir-vos en una secta– o fins 
i tot ensibornar, que és ‘induir amb enganys, 
males arts, a fer alguna cosa’. No seríeu pas els 
primers. La mentida és a l’ordre del dia, i no en-
tén de cultures, oficis, classes socials o sexes. 
Mentir és una art universal i malèfica.

 En el camp de l’amor, passa una cosa sem-
blant. De la parella o l’amant que defrauda i de-
cep l’enamorat o l’enamorada podem ben dir 
que moltes vegades l’enganya o li fa el salt. És 
un motiu per partir peres. Per tant, deixeu-vos 
de romanços i vigileu amb la gent que ens ve a 
prometre la lluna en un cove. 

CPNL - Oficina Osona
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Gairebé en totes les obres de reforma o 
millora de l'espai públic, massa sovint s'hi 
observen danys al cap de poc d'haver-se 
inaugurat. Això ha passat al vial de la carre-
tera de Vilalleons on s'ha malmès un tram 
de la tanca de protecció, o al carrer de la 
Creu del tall on s'ha deteriorat un graó de 
pedra, o les pilones de seguretat del mig 
de trams de la calçada de l'avinguda de 
Jaume Balmes que han sofert el mateix 
mal. Darrera d'aquests desperfectes hi ha 
una acció humana, intencionada o no.

Cal tenir en compte que al cap i a la fi 
tant les obres com les reparacions les 
paguem entre tots els contribuents. Una 
bona conservació i respectant el bé públic 
ens pot fer estalviar molts diners.

Centre de normalitzaCió 
lingüístiCa d'osona

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

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

cpnl.cat/xarxa/cnlosona/

ofiCina de Català del
Consell ComarCal 

d'osona

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

osona@cpnl.cat
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Secció de notícies breus de 
caire social elaborada per
Ivet Parra i Clara Rodríguez 

Fets i gent

Coneixeu l’Unai que treballa al 
bar Núria, i la seva parella, en 
David, que és pastisser a l’hotel 
Mas Albereda? Tots dos viuen 
al poble; es van comprometre 
al restaurant de Puig-l'agulla 
el 21 de juliol, el dia que es van 
conèixer, i el mateix dia que en 
David feia 22 anys. La festa va 
ser molt emotiva i especial. Ja 
tenen data de casament i lloc, 
es casaran a la Baronia, a Sant 
Feliu de Codines, servirà l'àpat 
JubanyEvents, by Nandu Ju-
bany. Us desitgem el millor, 
parella!

El dia 20 d’octubre a les 13:45 va néixer l’Anuk, a la cabanya 
del Gili, Vilalleons. Va ser un part natural i va durar tres hores. 
La nena va pesar 2’775 Kg. Tot va anar perfecte i la nena està 
sana i preciosa. Ara l’Ayla ja és la germana gran. Benvinguda a 
Vilalleons, Anuk!

El 22 d'octubre passat l’Alícia 
Minaya va presentar la seva tesi 
doctoral “Pràctica infermera en 
el maneig del dolor en persones 
grans amb demència” dirigida 
per la Dra. Anna Ramon i la Dra. 
Mireia Subirana. Va obtenir la 
qualificació global d’excel·lent 
cum laude. Va estar tres anys i 
mig a fer-la! L’Alícia, és la pare-
lla d’en Jordi Segalés, el cap de 
la Brigada Municipal. Les infer-
meres sou molt importants! Us 
necessitem molt! Gràcies Alícia! 

Si sabeu alguna notícia social que creieu que podem publicar, envieu-nos-la per correu electrònic a
 xafarderiesrevistavilatorta@gmail.com. Ho farem amb el permís dels protagonistes

Fem reviure una tradició oblidada.
La Bella Miralda, la Ratolinesa,

el Ballet i la Llesta i els Nyitus-Nyetus
busquen qui les balli.

Apunta't-hi! Envia un correu a:
revistavilatorta@gmail.com

o truca al 646 52 50 20 i t'informarem.
Al gener farem una reunió per parlar-ne.

Recuperem el
patrimoni folklòric

ANIMA'T A BALLAR
LES DANSES

VILATORTINES
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PER DONAR UN MILLOR
SERVEI TAMBÉ

OBRIM ELS DILLUNS!

HORARI DE BOTIGA

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

tarda de17:00h a 20:00h

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

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

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

Recorda!
SERVEI DE TAXI

Sant Julià de Vilatorta

taxisantjulia@hotmail.es
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BielGudaa (@Guda102) 3 d’octubre
No sabia que hi havia tan moviment un diu-
menge el matí! Carai!

Andreu (@AndreuRubies64) 19 de setembre
Avui venint de Roses m'ha calgut fer una 
parada obligatòria a mig camí de Balaguer. He 
parat en una vila excepcional de nom 
Sant Julià de Vilatorta (Osona) i he demanat 
ajuda a una casa ubicada al carrer Montseny 
de nom Can Masia Francesc. 
Gràcies… mil gracies.

JLPérezFrancesch (@jotajlpf) 14 d'agost
Caldrà lluitar contra el materialisme immobiliari 
sense cap idea de res excepte guanyar diners. 
Caldrà reivindicar el sentit de país, de nissa-
ga, de pàtria, de defensa del patrimoni i de la 
cultura nacional. Mas El Solà, a Sant Julià de 
Vilatorta.

Josep (@Josep72734576) 6 d’agost
Si Messi no troba equip, que sàpiga que a Sant 
Julià de Vilatorta, (Santju) li obrim les portes.....
ara s'ha de pagar la fitxa.

Arxiu Nacional (@arxiunacional) 5 d'agost
La Carta del Temps d’avui 5 d’agost 
#Tempsd'estiu1936 
La màxima precipitació d’ahir es va enregis-
trar a Santa Margarida: 39 l/m² i Sant Julià de 
Vilatorta: 19 l/m².

Marc Costa (@CostaTrachsel) 1 d'agost
Quina tristor, trobar-me aquest matí tot passe-
jant totes aquestes deixalles per les Roques de 
l'Albareda de Sant Julià de #Vilatorta... Sembla 
mentida que no siguem capaços de respectar 
mínimament la meravella del nostre medi natu-
ral... La buidor de la naturalesa humana.

Jose G. Navarro (@jg_navarro) 19 de juliol
Costa trobar entrades a un poble més boni-
ques que la de Sant Julià de #Vilatorta.

Osonament (Osonament) 2 de desembre
La professional d'Osonament Mireia Vilamala 
defensa la tesi doctoral "Eficàcia d'un progra-
ma d'educació alimentària per a la promoció 
del consum de la fruita i la verdura en persones 
amb trastorn mental sever" i obté menció Cum 
Laude. Enhorabona doctora!

wooper (@shitpolsting) 8 de novembre
Doncs no vaig l'altre dia per la carretera i veig 
un cartell «sant julià de vilatorta» hahah va 
home va... què és el següent? «bellpuig de 
vilatorrada»? «sant ferran de comavella»? «sant 
pere de ribes»? si ja sabem tot que són pobles 
inventats.

Beri (@beriii_6), en resposta a @shitpolsting
8 de novembre
Sant Julià de Vilatorta és com un d'aquells po-
bles imaginaris on viuen criatures fantàstiques, 
l'únic que en aquest cas a Sant Julià només hi 
viuen pijos i ricachones.

Esteve Camps (@estevecamps) 6 de novembre
Després de sentir l'entrevista de la @xellvila-
mala a @joancrodriguez em sorprèn que enca-
ra deixi la porta oberta a tornar-se a presentar 
a Sant Julià de Vilatorta. Cal tenir memòria 
i recordar el que deia. Ja porta 3 mandats! I 
quan es va presentar deia que màxim 2.

I love Catalonia (@globurl) 4 de novembre
Living in Sant Julià de Vilatorta would be a 
dream, with its many sensational combined 
harvesters. #catalonia.

Segimon Rovira Comas (@SegimonRovira)
20 d'octubre
Ja tenim instal·lades les plaques fotovoltaiques 
i la bateria per part de @sudrenovables, grà-
cies a una proposta de @somenergiaosona. 
Contents per contribuir a reduir l'impacte en 
l'emergència climàtica i per l'estalvi energètic 
que suposarà.

Xavi Redon (@redonxavi) 5 d’octubre
Ahir va caure Facebook, Instagram, WhatsApp 
i en Llarena.

erolinski (@llevaoslapaloma) 5 d'octubre
fck burgesia menys les cases de sant julià de 
vilatorta, quina preciositat per favor!

Vilatortins 
en xarxa@

Carles Fiter
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Novetats a la farmàcia en testos Ag i certificat covid

La farmàcia comas fa testos
d'antígens ràpids de covid-19

Des de l'estiu passat la farmàcia Comas de 
Sant Julià de Vilatorta realitza tests d’antígens 
d’autodiagnòstic supervisats i posteriorment 
registra els resultats a La Meva Salut de Cat-
Salut.

Per augmentar la capacitat diagnòstica i el 
control dels contagis de covid-19, les farmàci-
es de Catalunya comercialitzen diferents tipo-
logies de proves diagnòstiques que la ciutada-
nia pot adquirir. Es tracta de tests d’antígens 
ràpids (TAR), que són proves molt senzilles 
que donen resultats al cap de 10 o 15 minuts. 
Es realitzen amb una mostra nasofaríngia que 
s’extreu a través d’una automostra amb l’ajuda 
d’un bastonet. Aquest servei, adreçat a perso-
nes asimptomàtiques i que no siguin contactes 
estrets, l’ofereixen les més de 1.300 farmàci-
es de Catalunya. Els resultats registrats tenen 
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consideració de documentació clínica a tots 
els efectes per al CatSalut. Si l’usuari vol viat-
jar, haurà de comprovar segons la destinació 
si l’informe clínic és suficient o si necessita el 
certificat covid digital de la UE.

La farmàcia també emet i imprimeix eL justificant 
deL certificat covid digitaL ue de vacunació

Conscients de les dificultats que algunes 
persones tenen per descarregar-se de La Meva 
Salut el Certificat Covid digital UE i la neces-
sitat d’ajudar a descongestionar el sistema en 
un moment d’elevada pressió assistencial, és 
una oportunitat de posar en valor la xarxa de 
farmàcies disposada a col·laborar de forma in-
tegrada dins el sistema sanitari, aportant pro-
ximitat, professionalitat i seguretat, amb capa-
citat d’adaptar-se ràpidament per fer front a la 
covid-19.

Les farmàcies acreditades per
La reaLització test ag ja poden emetre
i imprimir eL justificant deL resuLtat

La farmàcia de Sant Julià de Vilatorta i Vi-
lalleons també està acredita per la realització 
de Test Ag supervisat i ja pot descarregar en 
el moment de la realització del Test d'Antigen 
supervisat, el document justificatiu que acredi-
ta el resultat, tan els finançats com els no fi-
nançats.

Carrer de Núria, 11
Telèfon 938 122 949

Horari:
De dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16:30h a 20:30h

Dissabtes de 9h a 14 h
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utNoves cares al Centre d'Atenció Primària
L'últim trimestre d'aquest 2021 ha portat molts 
canvis al consultori local de Sant Julià de Vi-
latorta. L'Albert Planes deixa la seva plaça de 
metge de família, després de 33 anys. Aquesta 
plaça ara l'ocuparà la metgessa de família Núria 
Camprodon.

El mes de maig passat el pediatre Xevi Perez 
Porcuna també deixava la seva plaça que va ser 
ocupada temporalment per la pediatra Montse 
Pascual i a mitjans de setembre la va ocupar 
definitivament la pediatra Ariana Rufach.

L’Ariana des de ben petita li va cridar l’atenció 
el món de la medicina. També volia dedicar-se 
a una feina per poder ajudar a altres persones i 
des d’aquesta professió es pot fer. Va acabar la 
carrera de medicina l’any 2006 i el 2007 va con-
tinuar la seva formació com a pediatra a l’Hos-
pital Universitari Vall d’Hebron fins el 2011. Des 
d’aleshores sempre ha treballat com a pediatra 
d’atenció primària. Inicialment al CAP Vic Nord i 
després 7 anys al CAP de Torelló. Es va decan-
tar per l’equip d’atenció primària de Santa Eu-
gènia per ser un CAP en un entorn rural referent 
a la comarca d’Osona. 

Treballar com a pediatra li ha aportat moltes 
coses: el contacte proper amb els infants i les 
seves famílies,  el vincle i la confiança que es 
va adquirint amb el temps, i l’empatia que ha 
desenvolupat des que va començar a exercir.

A la facultat ensenyen a diagnosticar i fer 
un bon tractament de les malalties des d’una 
vessant més pragmàtica, però amb la pràctica 
clínica aprens la importància que té l’acompa-
nyament emocional dels nens/nenes i les seves 
famílies davant qualsevol problema de salut.

De la pregunta què canviaries de la teva fei-
na? ens diu: "Canviaria alguns aspectes refe-
rents a la gestió del temps. De vegades estem 
limitats pel temps de les visites i això fa que no 
puguis abordar tots els aspectes en una matei-
xa visita i per tant cal prioritzar".

Per altra banda la Núria des de sempre li ha 
agradat conèixer la gent i ajudar les persones i 
des de petita ja deia que li agradaria ser met-
gessa. A segon de carrera va tenir una “crisi” 
no sabia si continuar estudiant medicina; par-
lant-ne a casa amb els seus pares va decidir 
fer pràctiques aprofitant les vacances d’estiu i 
va estar 15 dies a urgències a l’hospital de Vic i 
qui saps si per coses del destí... 15 dies a l’EAP 
Santa Eugènia de Berga, al CAP de Taradell …
aleshores ho va tenir clar: de gran volia ser met-
gessa de família, perquè li permetria tractar les 
persones des de tots els vessants.

Va acabar la carrera el 2006 i després va fer 
la residència de l’especialitat de Medicina Fa-
miliar i Comunitària a Barcelona al CAP Gòtic 
del 2007 al 2011. Explica que en té un fantàstic 
record, especialment de la seva tutora la Rosa 
Pou: un exemple de coneixement, experiència i 
humilitat a seguir. Un cop acabada l’especialitat 
va venir a la comarca a treballar. Primer en un 
entorn més urbà i ara a casa nostra.

"La medicina rural representa recuperar l’es-
sència de l’especialitat de família", comenta la 
Núria

La qualitat humana és el que li aporta més 
satisfacció. Li agrada el tracte proper amb els 
malalts, el vincle i la confiança mútua en la re-
lació que s’estableix amb el pas dels anys. Se 
sent una privilegiada de conèixer i ajudar a les 
persones. Ens comenta que està de dol per ha-
ver deixat els pacients del CAP on ha treballat 
els darrers set anys.

Del què canviaria de la seva feina ens comen-
ta: "M’agradaria sentir que es recupera i es va-
lora l’Atenció Primària,  com el que és: l’eix ver-
tebrador i la porta d’entrada al sistema de salut. 
I millorar l’accés i les llistes d’espera, cada cop 
més creixent, en les derivacions a d’altres espe-
cialitats hospitalàries".

Benvingudes totes dues: dones de ciència al 
servei de les famílies. 

Ariana Rufach

Núria Camprodon
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Aquest és el tercer reportatge 
dedicat a la recollida i tracta-
ment d'aquells elements que 
llencem un cop usats. Els dos 
números anteriors de la revista 
Vilatorta van ser dedicats a les 
aigües residuals i a les escom-
braries. En aquest parlem de 
la roba usada. 

Els productes tèxtils, i en 
particular, la roba, el calçat i 
alguns complements, ocupen 
un paper molt important en la 
nostra societat. No només sa-
tisfan unes necessitats vitals i 
funcionals (ens protegeixen de 
les inclemències del temps i 
ens aporten confort), sinó que 
per a una part de la població 
constitueix una via per a dife-
renciar-nos i ajudar-nos a ocu-
par un paper en la societat i 
ser acceptats. 

D’altra banda, la produc-
ció de productes tèxtils a baix 
cost ha permès democratitzar 
la moda i fer-la accessible per 
a la gran majoria de la pobla-
ció. Malgrat això, el model de 
disseny i consum de roba ac-
tual, l’anomenat fast fashion, 
amb una moda inspirada en 
les últimes tendències i pen-
sada per a durades curtes i 
temporades efímeres, genera 
la necessitat compulsiva d’ad-
quisició de noves peces de 
roba, que comporta freqüents 
canvis i fa que la generació de 
residus tèxtils i del calçat sigui 
cada vegada més alta i la seva 
gestió sigui un factor clau per 
a la sostenibilitat en el marc 
d’una economia circular.

Des de fa anys, l’Associa-
ció Tapís contribueix a reduir 
l’impacte social i ambiental 
del residu tèxtil, fomentant 
una economia circular, soci-
al i solidària, en aquest sec-
tor. Concretament gestiona el 
residu tèxtil d’Osona i el Llu-
çanès a través del programa 

On va a parar la roba que llencem al contenidor?

Quants Quilos 
de roba usada es 
reCullen a sant 
Julià de Vilatorta?

► A l’any 2020 es 
van recollir 14.500 
quilos entre les 3 
bústies que hi al 
poble, amb 163 
recollides.

► L’any 2019 se'n 
recolliren 14.160 
quilos, amb 167 
recollides. 

trobareu tres 
bústies de reCollida 
de roba amiga a:

► L'avinguda de 
Jaume Balmes 
(al costat de 
l'aparcament)

► Al carrer de Sant 
Ponç, (davant la 
zona verda de
la taula de pedra).

► Al carrer
del Montseny
(a l'aparcament) 
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► La major part de la 
roba que portem es 
fabrica a països on els 
drets del personal que 
hi treballa són limitats o 
inexistents.

► Cada segon, un camió 
ple de roba es llença als 
abocadors.

► La ONU qualifica la 
indústria de la moda com 
a emergència climàtica.

► La indústria tèxtil és la 
segona més contaminant 
del món.

► La indústria tèxtil 
s’ha identificat com un 
important contribuent a 
l'emissió de microfibres 
de plàstic que arriba 
a l'oceà i del 10% 
d’emissions mundials 
de carboni. A més, és 
responsable del 20% de 
la contaminació mundial 
d’aigua potable a causa 
dels tints i dels productes 
que utilitza.

Roba Amiga amb més de 90 
contenidors (bústies) taronges 
repartits per tot el territori oso-
nenc oferint la possibilitat de 
donar una segona vida al tèxtil 
a més del 90% de la població 
d’Osona i el Lluçanès.

La roba que la ciutadania 
diposita a les bústies taronges 
és recollida i classificada al ta-
ller de triatge de l’entitat. Les 
peces de més qualitat i en més 
bon estat es posen a la venta 
a la Botiga de segona mà de 
El Fil, situada a la Plaça dels 
Màrtirs de Vic. A la botiga, a 
banda de les persones clien-
tes habituals, també s’hi fa 
l’entrega social de roba, que 
consisteix en el suport en el 
tèxtil que reben les persones 
i famílies amb pocs recursos 

econòmics, ateses des de di-
verses entitats socials i ajunta-
ments amb qui s’ha establert 
un conveni de col·laboració. 
Les persones beneficiàries de 
la roba poden acudir a la boti-
ga i agafar les peces acorda-
des. Aquest servei vol digni-
ficar l’accés a la roba, oferint 
la possibilitat d’escollir-la amb 
la mateixa qualitat que la de la 
resta de clients de la botiga i 
cadascú amb el seu estil.

Actualment s’està fent re-
cerca de noves vies per a la 
revalorització i reciclatge de la 
resta de les peces recollides, 
per tal de contribuir encara 
més en aquest tancament del 
cicle del tèxtil, procurant que 
l’impacte del residu sigui molt 
menor. 

Totes les tasques relacio-
nades amb aquest procés de 
gestió del tèxtil, el desenvolu-
pen persones amb una situa-
ció de vulnerabilitat social i en 
risc d’exclusió, contractades 
amb programes d’inserció, 
oferint-los un treball digne i un 
procés d’aprenentatge i ad-
quisició d’habilitats necessàri-
es per la seva entrada al mer-
cat laboral normalitzat. 

La sensibilització per la re-
collida de roba, doncs, és 
fonamental per poder reduir 
l’impacte social i ambiental 
que suposa la indústria tèxtil, 
i per afavorir la inserció socio-
laboral de persones de la co-
marca que ho necessiten. 

Trini Molist - Associació Tapís
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Fotosvilatorta, un arxiu d'imatges viu
Com el seu nou indica, Fotos-
vilatorta és un arxiu on guardar 
de manera classificada i eti-
quetada un fons fotogràfic de 
Sant Julià i la seva gent. Tam-
bé de temes que poden tenir 
interès des del punt de vista 
social, cultural, esportiu, histò-
ric, polític, etc. Ens interessem 
pels esdeveniments actuals, 
dels últims anys, però també 
de material fotogràfic antic 
que visualitzi l'evolució del po-
ble, els costums i la gent. 

Pot semblar una mica ago-
sarat pretendre fer un arxiu de 
fotografia quan avui dia fem 
fotos de tot i en qualsevol mo-
ment. La qüestió és com com-
partir-ho sense perdre'ns en 
aquest món digital, on tenim 
milers de fotos en els mòbils, 
els ordinadors i a la xarxa. El 
plantejament bàsic és facilitar 
l'accés a les fotos que es van 
fer en un moment determinat i 
que posteriorment, per alguna 
raó, poden ser d'interès pú-
blic. L'agrupació per entrades, 
les etiquetes, així com el cer-
cador, en faciliten la recerca.

És simplement un arxiu de 
la vida quotidiana sense pre-
tensions, no un aparador de 
fotos de llocs meravellosos o 
de fotos d'estudi -per això ja hi 
ha diverses aplicacions i pla-
taformes per penjar-les i com-
partir-les-. L'accés a l'arxiu 
és públic, accessible des de 
qualsevol aparell amb accés 
a Internet mitjançant l'adreça 
www.fotosvilatorta.cat.

Estem oberts a la col·labo-
ració de tothom. Es fa difícil 

poder ser present en tots els 
actes que es realitzen al llarg 
de l'any i és relativament fàcil 
per a tothom, ja que gràcies 
als mòbils es poden fer fotos 
de bona qualitat. Un cop fetes 
les fotos, en un tres i no res es 
poden enviar a fotos@fotosvi-
latorta.cat i en un termini breu 
de temps seran publicades, tal 
com s`indica en l'apartat d’ins-
truccions.

Com destriar el que pot ser 
d'interès per Fotosvilatorta? 
La resposta és simple: qualse-
vol fet en el qual la imatge en 
sigui testimoni -una celebra-
ció, un acte, una trobada, etc, 
d’interès públic que es faci al 
poble o fora del poble, però 
que hi participi gent de Sant 
Julià-. 

Fotosvilatorta és el diposi-

tari del material fotogràfic, les 
persones que l'han cedit són 
les propietàries i les que deci-
deixen quin ús se'n pot fer, bà-
sicament si es poden entregar 
còpies sense la marca d'aigua 
a petició d'algú interessat.

Un dels objectius que ens 
hem plantejat ara és recopilar 
les fotos que estan en els ca-
laixos de les cases, que s'han 
anat passant d'una generació 
a l'altra i que corren el perill 
de desaparèixer. Per això hem 
creat agrupacions de fotos 
històriques que anomenem Ar-
xius, per exemple: “Arxiu Villa 
Carmen”, “Arxiu família Carre-
ra Busquets”, “Arxiu Font Ge-
lis – Cal Carreter”, “Arxiu Santi 
Riera”, “Arxiu Joan Rodríguez 
Riera”, etc. D'aquest últim ar-
xiu hem digitalitzat uns 800 
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• Fotosvilatorta 
va néixer el 2017 i 
des d'aleshores ja 
ha publicat 13.500 
fotografies i 50 vídeos, 
i ha tingut 22.500 
visites.

• L'accés a la web 
és molt fàcil: www.
fotosvilatorta.cat 
• Hi podeu col·laborar 
enviant les fotos 
o comunicar que 
en teniu en paper, 
al correu fotos@
fotosvilatorta.cat 

• Compartir i fer 
conèixer fotografies 
antigues dóna valor 
afegit a les imatges 
i reforça el patrimoni 
col·lectiu.

• Fotosvilatorta no 
pretén suplir l'Arxiu 
Municipal sinó 
que actua com un 
complement per 
enriquir el fons
històric de Sant
Julià de Vilatorta.

negatius realitzats durant la 
dècada de 1980. El valor afe-
git que aporta Fotosvilatorta 
és la digitalització d'alta qua-
litat que us podem entregar al 
tornar els originals en paper.

Ens trobareu també a Insta-
gram on Fotosvilatorta publica 
alguna de les fotos que anem 
incorporant a l'arxiu.

Us animem a visitar la nos-
tra web i a col·laborar-hi.

Fotosvilatorta

La diada de Pasqua passada vam poder escoltar juntes, per 
primera vegada, les músiques de les danses populars que 
es ballaven antigament a Sant Julià de Vilatorta. La covid va 
impedir que sortissin les Caramelles del Roser a cantar pels 
carrers del poble. Com alternativa es va organitzar el “Cara-
melles a so de cobla", un acte insòlit que va oferir tres coses 
extraordinàries: la formació ex professo de la cobla Vilator-
ta; poder escoltar per primera vegada i en un mateix acte 
sis caramelles-sardanes del repertori de les Caramelles del 
Roser, tocades per la flamant cobla; i la recuperació sonora 
de la música de les quatre danses que se’n té coneixement 
que es ballaven a Sant Julià de Vilatorta: La Bella Miralda, la 
Ratolinesa, els Nyitus-Nyetus, i el Ballet i la Llesta. No tenim 
informació de quan es deixaren de ballar, però el folklorista 
Joan Amades, en la seva obra cabdal “El Costumari Català”, 
recull, explica i documenta músiques i gràfics de les figures 
coregrafiades de cadascuna d’aquestes danses.

Qui perd els orígens perd la identitat

Tenim les músiques i els músics per tocar-les. Tenim la 
coreografia i l’assessorament d’experts per ballar-les. Es pot 
aconseguir el vestuari i la indumentària. Només falten les ba-
lladores i els balladors, persones que vulguin dansar-les i que 
s’hi vulguin implicar. Tant se val que no en sàpiguem, tots 
n’aprendrem amb els assajos. Calen dones i homes d’entre 
15 i 90 anys. Envieu un correu a revistavilatorta@gmail.com 
o truqueu al 646 52 50 20 (Lluís) i us informarem. Després de 
festes es convocarà una reunió per parlar-ne amb tothom.

Ajudeu-nos a recuperar el patrimoni folklòric. Fem reviure 
una tradició oblidada. Fem que la Bella Miralda, la Ratolinesa, 
els Nyitos-Nyetus, i el Ballet i la Llesta tornin a la plaça. En 
vols ser còmplices?

Vols col·laborar a recuperar
les danses vilatortines?

La Bella Miralda

La
Ratolinesa

El Ballet
i la Llesta

Els Nyitus-Nyetus
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BAR - RESTAURANT

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

HORARI
De dilluns a divendres a partir de les 17h

Els dimecres tancat
Els dissabtes i diumenges a partir de les 9h

Dinar - menú: 16 €
Sopars de dijous a dissabte

Dissabtes i diumenges menú per emportar: 13,5 €
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La primera Cavalcada de Reis 
a Sant Julià de Vilatorta
Feia molt fred, segurament 
més que ara, i els carrers del 
poble eren poc transitats i 
foscos. Algun dels fanals feia 
pampallugues i il·luminava de 
manera intermitent amb pi-
cades d’ull, ara clar, ara fosc, 
quan la gent tornava a casa a 
l’hora tombant del capvespre. 
El foc de la llar i l’escalfor de 
les cuines econòmiques cal-
dejaven l’ambient d’uns ha-
bitacles que no tenien, ni de 
bon tros, les condicions dels 
actuals, mentre caramells de 
glaç gotejaven rítmicament a 
les canaleres dels teulats. Els 
nens corrien eixelebrats amunt 
i avall per aquests carrers amb 
pantalons de vellut, gorros de 
llana i atxes de barballó en-
ceses de foc tot cantant “els 
Reis, Reis de l’Orient porten 
coses, porten coses…”, amb 
més il·lusió que seny per veure 
si podien clissar d’amagatotis 
els Reis quan repartien els re-
gals per les finestres i balcons 
del poble. “Jo n’he vist un que 
pujava per allà…”, “mira!… al 

balcó hi ha el Ros”. Tot eren 
crits alegres d’exclamació per 
celebrar la Nit Màgica, amb la 
innocència senzilla de la cana-
lla, que esperava que en tor-
nar a casa la trobaria plena de 
regals.

Corria l’any 1975, acabava 
de morir Franco i es respira-
ven, dins d’aquest ambient 
glaçat, nous aires de canvi. 
Les entitats i associacions 
populars feia temps que co-
mençaven a ressorgir amb 
força i tenien moltes ganes de 
fer coses noves, tot semblava 
possible i s’havia de portar a 
terme. Es respirava cultura i 
modernitat per totes bandes, 
es respirava llibertat.
 La nova colla sardanista de 
Sant Julià, gestada feia pocs 
anys per un grup de jovent del 
poble, en un sopar de germa-
nor a Puig-l’agulla, entre plats 
de pa amb tomàquet i botifar-
ra, gots de vi, xarrups de rata-
fia i acudits sobre el dictador, 
va tenir la pensada d’orga-
nitzar una cavalcada de Reis 

a Sant Julià. La proposta va 
venir d’en Miquel Erra i va ser 
molt benvinguda i aplaudida 
per tot aquell estol fartaner.

El primer que s’havia de fer 
era anar a l’ajuntament per 
demanar permís i diners per 
pagar les despeses que com-
portaria la seva realització. 
“Teníem tantes idees i ganes 
de fer coses, que un cop allà 
ens engrescàrem i vam de-
manar també per comprar 
gegants i capgrossos, mentre 
el pressupost s’anava enfilant 
amunt…”. “En Joan Salvans, 
l’alcalde, estava molt il·lusio-
nat i anava dient que si a tot, 
sense mirar prim, però en Xa-
vier Pona, tocant de peus a 
terra i quadrant els números, 
-amb l’escàs pressupost que 
disposava l’ajuntament-, ana-
va contestant amb un “ja veu-
rem…”, fins que vàrem arribar 
a un acord favorable per les 
dues parts”. Un cop concedit, 
en Lluís Badosa animat amb 
l’entesa va preguntar: “I els 
capgrossos?…”, mentre en 

L’any 1976 la 
bona estrella 
de la colla 
sardanista 
Joventut 
Vilatortina 
guia i promou 
la primera 
Cavalcada
de Reis que
es farà als 
carrers de
Sant Julià
de Vilatorta
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Xavier Pona li contestava amb 
una rialla: “ de moment, a baix 
el torrent en trobaràs tants 
com vulguis”.

La roba per fer la vestimenta 
la van comprar a pes en uns 
magatzems de Manlleu, que 
eren d’un germà d’en Narcís 
de la Mata, i la repartiren a to-
tes les mares dels sardanistes 
que sabien cosir i a les mares 
dels que serien els patges de 
la rua reial. “Hi va haver una 
feinada… que déu-n’hi-do. 
Amb el patronatge i el tall els 
va ajudar en Lluís Grifell que 
era sastre. El casquet que por-
taven el va dissenyar en Llu-
ís Badosa, “era una mena de 
cercle de planxa que van fer a 
can Correu, folrat de roba”.

Les corones dels Reis les 
compraren a can Garreta de 
Vic, “tenien dos cargolets per 
fermar-les, molt incòmodes, 
que van ser una autèntica tor-
tura durant tota la cavalcada 
perquè es clavaven al cap. 
L’any següent ho vam solu-

cionar amb una altra tipus de 
tanca”. Les barbes i perruques 
les hi deixaren, però no recor-
den ben bé qui va ser ni d’on 
van sortir.

Amb els diners de l’Ajunta-
ment també van poder fer les 
teieres a can Correu. S’adap-
taren unes torratxeres, amb 
forma de fulles d’acant, com 
un capitell corinti, per posar 
la teia de pi (comprada a can 
Bardolet de Vic) que havia 
d’anar cremant durant tot el 
recorregut reial, subjectades 
cada una amb un mànec, que 
portaven els patges per fer 
més majestuosa la rua.

“D’aquests pals me n’en-
carregaré jo”, va dir en Joanic, 
“conec un lloc ple d’aspres 
d’avellaner molt rectes i dretes 
que hi aniran molt bé”. Quan 
va arribar, tots van quedar 
meravellats del ben fets que 
estaven, “tots molt rectes i po-
lits, tallats a la mateixa mida” 
i quan li demanaren d’on els 
havia tret, “resulta que eren 

semalers manllevats d’una pe-
lleria de Vic que els feien servir 
per remenar les pells”.

Es va decidir que els Reis 
podrien arribar muntats a ca-
vall i anaren a demanar per 
llogar-los a una casa de pa-
gès de Tavèrnoles. “En tocar 
el timbre van sortir els amos 
per la finestra i mig enfadats 
ens van contestar: i no podríeu 
venir a demanar-ho demà al 
matí quan fos de dia?. Resulta 
que hi havíem anat a plena nit 
quan ja eren a dormir”. L’en-
demà hi tornaren, ja de clar, hi 
feren tracte, amb la condició 
que els cavalls havien d’anar 
sempre agafats i acompanyats 
per algú que els guiés a peu. 
Havien de contractar una as-
segurança per si s’esveraven 
amb el foc de les teies o la 
gentada, i causaven mal a algú 
assistent a la rua.

Tots els preparatius es fe-
ien a l’antiga escola de les 
monges, als baixos de l’Ajun-
tament. Allà hi embolicaven 
també les caixes buides que 
servirien de regals amb papers 
d’embolcallar que els hi dona-
ven a les botigues de Vic a ma-
nera de propaganda. Després, 
amb la furgoneta de can Fil, 
ho portaven tot al col·legi del 
Roser d’on sortiria finalment la 
Cavalcada.

La tarda de la cavalcada 
es trobaren tots plegats al 
col·legi del Roser. S’havia de 
vestir i pintar la cara dels pat-
ges, “els negres de negre i els 
blancs també anaven pintats 
amb la cara de blanc”, “i por-
taven també barbes postis-
ses”, “eren majoritàriament els 
joves del futbol”. S’havia de 
sortir del col·legi i enfilar cap 
a l’església per anar a adorar 
i fer les ofrenes al Nen Jesús, 
i després cap a l’ajuntament 
per saludar des del balcó a 
tota la gent del poble que ha-
via sortit al carrer per rebre’ls. 
Els tres primers reis van ser en 
Ramon Pou, en Lluís Badosa i 
en Joanic.

IMATGES

A la pàgina anterior una de les poques fotografies de la segona cavalcada 
de Reis a Sant Julià de Vilatorta. Els Reis anaven drets en Citroën Dyane 6 
descapotables. Van arribar acompanyats d'una petita comitiva de patges.

Pocs anys després els Reis van canviar els cotxes per uns trons reials muntats 
a la caixa d'uns tractorets. 

Els tres Reis envoltats de patges davant de l'Ajuntament, l'any 1986. Tot i les 
dificultats, sortiren desafiant la nevada.
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Finalment, la nit del dia 5 de 
gener de l’any 1976 va sortir 
des del col·legi del Roser la 
primera Cavalcada de Reis a 
Sant Julià de Vilatorta, seguint 
l’estrella imaginària dels mem-
bres de la colla sardanista Jo-
ventut Vilatortina que la feu 
possible. Enfilant per aquests 
carrers que ara ja no sembla-
ven tan foscos i freds, i omplint 
d’il·lusió la mirada dels nens 
que amb les seves atxes de 
barballó enceses i fanalets, ara 
si que podien veure realment 
els tres reis, Melcior, Gaspar 
i Baltasar que els saludaven 
amb estima des de la muntura 
reial dels seus cavalls.

Aquesta cavalcada amb els 
anys va anar evolucionant fins 
arribar a les carrosses actuals, 
ja mes sofisticades. El segon 
any es canviaren, per exemple, 
els cavalls per Citroëns Dyane 
6, on els reis sortien saludant 
drets del sostre descapotat, 
“era complicat fer-los entrar i 
sortir per les portes del darrera 
del cotxe, amb tota la vesti-
menta i les corones que porta-
ven”, “i veure tot un rei donar 

cops al cap del xofer mentre 
cridava cagumdeus, vigila que 
passem de llarg, quan arribà-
vem a l’ajuntament, va tenir la 
seva gràcia”. 

Anys després el primer car-
ter reial, per aquelles coses 
que tot era possible, resulta 
que va ser un Pare Noel amb la 

seva vestimenta vermella, bar-
ba blanca i la gorra típica que li 
va fer la Lluïsa de can Fil. “Era 
el dia d’Any Nou a la plaça de 
l’església en sortir de missa de 
dotze. Ens vàrem divertir molt 
llegint el que havien escrit els 
nens a les seves cartes”.

El Pare Noel es substituí 
pel carter reial, “com havia de 
ser…, i un any fins hi tot va ar-
ribar en helicòpter”, i els Dya-
ne 6 van tornar a ser canviats 
altre cop per cavalls i després 
pels tractorets que arrossega-
rien les primeres carrosses.

“Després d’acabar la prime-
ra cavalcada, els tres reis fórem 
convidats a la sala de plens de 
l’ajuntament per celebrar-ho 
amb coca i cava, mentre a 
baix s’esperaven els patges 
amb les torxes enceses i els 
cavalls, sentint la gresca i com 
explotaven els taps de les am-
polles de cava. En baixar ens 
ho feren notar mig enfadats i 
a partir de llavors els anys se-
güents hi va haver coca i cava 
per a tothom”.

Xevi Pona - Lluís Vilalta 

A Sant Julià, abans que 
existís la cavalcada,
els Reis eren imaginaris;
no existien físicament.

Aquella nit, la mainada 
sortia al carrer per fer els 
Reis i recebre'ls amb l'olor 
i el foc de les atxes de 
barballó, tot cantant: 

Els Reis, Reis de l'Orient
porten coses, porten coses.
Els Reis, Reis de l'Orient
porten coses per la gent.
Si fillet, no fillet,
coca blanca, coca blanca,
si fillet, no fillet,
coca blanca i torronet.
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Ramon Rossinés Bayó 
economista i empresari

No va néixer a Sant Julià, però només cal compartir una 
estona de conversa amb Ramon Rossinés (Barcelona, 17 
de març de 1943) per constatar com s’estima el poble. El 
va descobrir com a estiuejant fa més de seixanta anys i s’hi 
va instal·lar definitivament amb la seva dona, Maria Teresa 
Carrera, i els dos fills, l’Albert i la Cristina, a la dècada dels 
vuitanta. Aquí hi ha fet de tot, dels campionats de ping-
pong al menjador de ca la Manyana a curses de bicicleta, 
vuit anys de regidor a l’Ajuntament o formar part de la junta 
del tennis. Del que és indissociable el seu nom, tot i això, 
és de la fàbrica de camises que regentava al centre del 
poble. Van tancar l’estiu del 2008. En aquesta entrevista 
explica que produïen entre 300 i 400 peces al dia per a la 
marca Burberry i descriu les extreballadores com una gran 
família. Entre les parets de les naus hi continua cultivant una 
de les seves grans passions, l’afició pel món del motor.

“Tinc camises fetes a Sant Julià
fins que em mori. Vaig decidir que
no en portaria de cap marca més”

És un home amb 
moltes facetes, i moltes 
vinculades a Sant Julià, 
però no va néixer al 
poble. Com hi arriba?

Vaig començar a venir-hi 
els estius amb els cosins; 
el primer cop, el 1956. 
Una germana de la meva 
mare tenia llogada l’Arca 
de Noè, el que ara és el 
dispensari. Al cap d’un 
temps els pares es van fer 
una casa al xamfrà del carrer 
Verdaguer i el carrer Balmes. 
Tots dos estan enterrats a 
Sant Julià. Tenim vincles 
molt forts amb el poble. 

Quan canvia la condició 
d’estiuejant per veí a 
temps complet?

Teníem una fàbrica de 
camises a Barcelona, 
però el taller de confecció 
va anar quedant petit i el 
vam traslladar als baixos 
d’aquesta casa. Era una 
bona època, de creixement, 
i també havíem comprat les 
naus de Textiber SA que es 
venien aquí. S’utilitzaven 

"Estiuejava al poble. 
Una amiga de la meva 
mare tenia llogada 
l'Arca de Noè"
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sobretot de garatge, però 
llavors el Saló Catalunya 
encara no estava restaurat 
i fins i tot s’hi havien arribat 
a representar els Pastorets. 
Jo soc economista, em 
dedicava a voltar per Espanya 
venent camises, però el pare 
es va posar malalt i s'havia 
de prendre una decisió.

Li va proposar aprofitar 
les naus i traslladar la 
fàbrica a Sant Julià…

Primer de tot en vaig parlar 
amb la Maria Teresa, per 
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Foto de família, el dia del tancament de la fàbrica

"El nostre sistema era 
del més modern que 
hi havia a Espanya 
en confecció. Teníem 
un conveni amb uns 
fabricants japonesos"

"Al final la qualitat va 
passar a un segon 
pla. Crec sincerament 
que no podíem 
competir amb la 
deslocalització”

“Em va costar molt 
tornar a entrar a
la fàbrica, moltíssim... 
Hi ha coses
que encara no
les he tocades”

saber si estava disposada a 
venir. Durant dos anys vaig 
pujar cada dia de Barcelona, 
i això que les carreteres no 
eren les d’ara. Després ens 
vam instal·lar a la torre i, a 
principis dels vuitanta, ja 
a l’edifici del carrer Núria 
on continuem actualment. 
El va fer el pare juntament 
amb el constructor de Sant 
Julià Jesús Rodríguez. Eren 
terrenys de la fàbrica. Abans 
hi havia hagut l’envelat. 

Quin record conserva 
de la fàbrica?

Vam muntar-la en unes 
vacances, el que dura l’estiu, 

i el que va venir després va 
ser fantàstic, molt bonic. 
Treballant hi ha moments de 
tot, però érem una família 
fabulosa. De 17 persones vam 
créixer fins a 50, bàsicament 
dones. En guardo grans 
records. A una fins i tot la 
vaig portar amb cotxe el 
dia del seu casament.

I en qüestió d’instal·lacions?
El nostre sistema era del 

més modern que hi havia 
a Espanya en confecció. 
Semblava una fàbrica de 
cotxes: les camises pujaven 
i baixaven del sostre, podies 
programar les puntades de 
les màquines de cosir… 
Teníem un conveni amb 
uns fabricants japonesos:
a canvi de tecnologia punta, 
els seus representants 
venien a visitar la fàbrica 
amb possibles clients.

Quant produïen?
Entre 300 i 400 

camises al dia. Depenia 
del model i el teixit. 

No és molt això?
Treballant pel nostre compte 

no ho hauríem aconseguit, 
però vam entrar a formar part 
d’un grup anglès de la marca 
Burberry. Teníem el contracte 
de fabricació exclusiva de les 
camises que es venien arreu 
del món. Els pantalons els 
feien en un taller com el nostre 
a Sant Sadurní d’Anoia, el 
gènere de punt, a Igualada… 
A Barcelona hi havia el centre 
de vendes i disseny. En aquell 
moment Burberry era més 
que una marca de roba, un 
producte luxós, de regal.

Vol dir que semblava 
impossible que pogués 
esclatar una crisi?

No, es veia a venir. Gràcies 
al que van permetre els 
governs s’anava estenent la 
deslocalització d’empreses. 
La qualitat va passar a un 
segon pla i crec sincerament 
que no podíem competir. 
Al preu que compràvem 
nosaltres la roba, països 
menys desenvolupats 
confeccionaven la peça 
i l’enviaven cap aquí. Ho 
vam intentar tot, fer valdre 
influències, viatjar a Madrid… 
Amb la Maria Teresa vam 
passar moltes hores sense 
dormir, buscant la manera de 
no tancar, però al final no ens 
va quedar cap més alternativa.

Encara es vesteix amb 
roba feta aquí?

Sí, sempre. Tinc camises 
fins que em mori. Vaig 
decidir que no en portaria 
de cap marca més.
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Consell executiu del Pla Estratègic Osona XXI, en una reunió al Parador de Sau el 
gener de 1994. Començant per l'esquerra, Rossinés és el quart de primera fila

“El primer gran problema que vam haver 
d’entomar a l’Ajuntament va ser que el poble 
passés a no tenir metge les 24 hores del dia”

Van abaixar la persiana 
el 31 d’agost del 2008. 
Com recorda aquell dia?

Vam sortir tots a fora a 
tirar-nos una foto, i ho vam 
celebrar amb un esmorzar. 
Em va saber molt greu. 
Tinc guardats els noms i 
cognoms de les treballadores. 
Érem una família, ens 
coneixíem i apreciàvem. A 
mi sempre m’ha agradat 
el tracte amb la gent.

Ho demostra que fins fa 
tres anys també exercia 
de tresorer de Càritas 
Arxiprestal de Vic.

Sí, i ho vaig deixar no 
perquè no m’agradés, sinó 
perquè m’afectava massa. 
Fins i tot a l’hora d’ajudar 
qui més ho necessita 
pesen les influències i 
les decisions de dalt.

També va passar vuit anys 
de regidor a l’Ajuntament 
de Sant Julià, de Sanitat 
amb l’alcalde Fiter i 
d’Hisenda amb l’alcalde 
Tobal. Quin balanç en fa?

El primer gran problema 
que vam haver d’entomar 

va ser la jubilació del doctor 
Sanmartí i que el poble 
deixés de tenir metge les 
24 hores del dia. Ens deien 
que no pressionàvem prou, 
però des del consistori vam 
lluitar a capa i espasa per 
fixar les bases del model 
actual. Pensant justament 
amb serveis per a la gent, 
vam comprar l’Arca de Noè 
i ca l’Anglada, vam arreglar 
l’ajuntament, asfaltar carrers, 
resoldre el malestar per la 
urbanització de les piscines… 
N’hi va haver de tots colors.

Diria que aleshores es feia 
més política que ara?

Sí, abans enraonàvem molt. 
Quan vaig entrar al Consell 
Comarcal, vaig formar part 
de l’equip redactor del pla 
estratègic Osona XXI. No 
vam tenir ni un problema a 
l’hora d’aprovar-lo, ningú ens 
va vetar mai res. T’asseies a 
debatre, cedies, canviaves 
les comes que calgués… 
Ens involucràvem en política 
amb esperit de servei. No 
cobràvem ni un cèntim i 
ningú hi anava a buscar res. 
Ara és una feina com una 

altra. Tot són interessos de 
partit o d’assegurar-se un 
lloc a les llistes electorals.

S’hi tornaria a posar 
si li proposessin?

Sí, m’he ofert en alguna 
ocasió, i també m’ho han 
demanat. Em faria il·lusió 
tornar a ser útil al poble, 
potser perquè molts coincidim 
que es troba a faltar l’Albert 
Selga, el cap de la brigada. 
Sant Julià està més deixat 
que en altres èpoques.

Per què ho diu?
Hi ha senyals de circulació 

que gairebé no tenen color, 
carrers mal acabats, plantes 
de propietats privades 
que envaeixen les voreres, 
papereres plenes, les Set 
Fonts menys netes del 
que tocaria, el cotxe de 
l’Ajuntament ple de bonys… 
Com ho donen per bo els 
regidors? Tampoc entenc que 
s’hagi permès que ara calgui 
travessar el polígon industrial 
per anar cap a Vilalleons.

Com ho controla tot això?
Surto a caminar cada 

dia i m’hi fixo, no ho puc 
evitar. Quan has format part 
de l’Ajuntament, a més a 
més, sempre hi ha veïns i 
veïnes que et diuen coses.

Actualment està 
jubilat. S’avorreix?

Ui, no, no tinc temps. 
Sempre he fet esport i m’he 
dedicat molts anys a muntar 
cotxes antics, col·leccions 
d'Escalextric, trens elèctrics… 
El confinament el vaig 
aprofitar per restaurar 
joguines antigues dels meus 
fills que encara teníem 
guardades a la fàbrica.

Continua anant-hi cada dia?
Per fer exercici durant la 

pandèmia, amb l’Albert [fill] 
vam col·locar una xarxa de 
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“Sant Julià està més 
deixat que en altres 
èpoques”

Un lloc del poble: Les Set Fonts, tot i que trobo que no 
estan com haurien d’estar.

Un bon moment a Sant Julià: Els partits de futbol o altres 
esports durant l’estiu. Els balls de disfresses que es feien 
antigament a la pista de patinatge del bar Joan.

Un llibre: D’economia, política o mecànica. Les novel·les 
m’atabalen.

Una cançó: Música clàssica. I he de dir que soc molt gra-
poner ballant. Com a molt, una mica de sardanes, me’n van 
ensenyar perquè tant el pare com jo mateix havíem col·labo-
rat amb l’Agrupació sardanista.

Un polític: El meu mestre va ser en Jacint Codina. Em va 
ensenyar a dialogar, prendre decisions clares i netes i com-
plir-les encara que no agradessin a tothom.

És de mar o de muntanya? M’apunto a una trobada de 
cotxes antics a la platja, o a menjar-hi un bon peix, però no 
aguanto prendre el sol. 

Rossinés, amb un Formula

tenis a dins i amb la Maria 
Teresa hi anàvem a fer voltes. 
Era la manera de caminar. 
Em va costar molt tornar a 
entrar-hi, moltíssim… I hi 
ha coses que encara no les 
he tocat. Tampoc em miro 
els vídeos ni les fotografies, 
em fa mal no haver pogut 
evitar el tancament.

Fa anys que la tenen 
a la venda… 

L’ha vingut a veure molta 
gent, sobretot el moment 
després que pleguéssim. La 
vaig oferir a l’Ajuntament quan 
buscaven local d’entitats. Per 
mi hauria set una satisfacció 
que quedés pel poble.

A la fàbrica ara hi cultiva una 
de les seves grans passions: 
reparar cotxes. D’on li ve 
l’afició pel món del motor?

Quan ens vam casar, amb 
la Maria Teresa vam comprar 
el primer 600. A Barcelona, 
per les festes de la Mercè 
s’hi disputava un ral·li de 
coneixement. El vam guanyar. 

Això ens va despertar el 
cuquet pels cotxes. Els meus 
fills van prendre biberons a 
dins del de Fórmula, o fent el 
Campionat de Catalunya de 
Muntanya. L’última carrera 
que vam guanyar amb en 

Quim Sala, de Cristalleries 
Calldetenes i gran amic, va 
ser el 2012, el Critèrium del 
Berguedà. També havíem 
sigut primers a la Pujada a 
Sant Bartomeu del 1978, 
amb un Fórmula Selex ST4, 
i en altres curses amb un 
biplaça Lola Cosworth.

Diria que encara no ho 
ha deixat del tot…
Amb una colla d’amics 
dels clàssics d’Osona, 
ens trobem els dissabtes 
a la fàbrica, esmorzem i 
un mecànic ens dona un 
cop de mà per fer petites 
reparacions i restauracions 
de cotxes antics. Hi ha gent 
que inverteix en borsa, jo 
durant anys vaig gaudir anant 
a subhastes, comprant-ne, 
posant-los el dia, passejant-
m’hi i venent-ne algun a qui 
realment hi estava interessat.

De copes, a casa en té 
per parar un tren.

Sí, però variades. També 
n’hi ha alguna de curses de 
bicicletes (1956), tennis, ping-
pong… Quan estiuejàvem 
aquí, durant una setmana a la 
tarda es feia un campionat de 
ping-pong. Muntàvem la taula 
al menjador de ca la Manyana.

Condueix encara?
Fa poc que vaig anar a 

renovar el carnet. Me l’han 
donat per cinc anys.

Es planteja tornar algun 
dia a Barcelona?

Des que van morir els pares 
no hi hem tornat més. Com 
a molt agafem l’autobús si 
tenim algun dinar o volem 
anar al cinema o al teatre. A 
Sant Julià hi he fet moltes 
coses i hi han crescut els 
meus fills. Hi som feliços. 
No es pot demanar més.

Txell Vilamala
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DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA
Diumenge 19 de desembre

Saló Catalunya - 6 de la tarda
Entrada lliure

Cobla La Flama de Farners
dirigida per Jordi Molina 

A la primera part 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
Divendres 24 de desembre 

Església de Vilalleons - 10 de la nit
amb acompanyament de la coral Abril, Maig, Juny

Església de Sant Julià - 12 de la nit
Com és tradicional el Cor d'homes cantarà en llatí l’ofici 
Iesus Salvator del compositor vilatortí Ramon Victori

XI NADAL EN VERS
Dia de Nadal - dissabte, 25 de desembre

Saló Catalunya - 8 del vespre
Entrada lliure

Plàstica poètica
El dibuix, la pintura, la literatura i la música seran els 

protagonistes del Nadal en vers d'enguany.
Un acte espectacular, rigorós, endreçat i amè que 

comptarà amb la col·laboració d'artistes de totes les 
disciplines experimentals, músics, rapsodes
i un creador plàstic de prestigi internacional.

TUPIBINGO
Diumenge 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. 



49

ac
te

s 
de

 n
ad

al
 i 

re
isXV SALÓ DE NADAL

27, 28 i 29 de desembre - pavelló municipal
de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda

Ludodeca, inflables tallers de Nadal,
activitats, tallers de cuina etc. 
El preu de l’entrada és de 3€

(gratuït per als acompanyants adults i els menors de 3 anys). 
Abonament pels 3 dies: 6€.

VII SANT SILVESTRE VILATORTINA
Divendres 31 de desembre - 4 tarda 

Sortida: Plaça de l'U d'Octubre

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!

LA BÚSTIA DELS DESITJOS
Dissabte 1 de gener de 2022

De les 5 a les 8 de la tarda -zona esportiva
Els patges reials instal·laran per segon any

la Bústia dels Desitjos a Sant Julià perquè la mainada hi 
pugui tirar la carta als Reis de l'Orient.

Enguany s'ha ampliat la bústia amb més mecanismes 
i tots els infants que tirin la carta dels Reis a la Bústia 

rebran un petit obsequi de part de Ses Majestats. 

CAVALCADA DE REIS
Dimecres 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 d'un 
nombrós seguici de patges teiers, fanalers, llumeners, 

estendards, assistents, etc.

La comitiva entrarà a per la carretera de Vilalleons, 
l'avinguda de Montserrat, el carrer de Núria, la plaça 

de l'U d'Octubre i el carrer Sant Roc. Des d'aquí faran a 
peu el tram de passeig entre el camp de futbol i la pista 
esportiva per pujar les escales de l'ermita de Sant Roc i 

fer l'ofrena al pessebre vivent. 
La recepció es farà al pavelló on els Reis saludaran

el poble i repartiran un dolç present a tota la mainada
i s'hi podran fer una foto.

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

de fabricació casolana.
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No fa pas gaire en arribar el 
Nadal vilatortí ens trobàvem al 
llindar de cada casa la felicita-
ció del carter, l’escombriaire, 
el repartidor del butà i, tirant 
enrere, el sereno, els quals 
ens demanaven indirectament 
“estrenes”, una paraula que, 
posada aquí, equival a “regal, 
present o gratificació”, pels 
miraments que havien tingut 
durant l’any envers nosaltres.

Relacionat amb els “sere-
nos de poble”, segurament 
que ben poca gent n’és sabe-
dora de llurs aptituds i peripè-
cies –tot i que n’hi havia hagut 
molts-, sobretot després d’una 
normativa que, el 1834, avalu-
ava l’existència de serenos a 
cada capital de província i, a 
conseqüència de la qual s’en-
grescaren pobles i ciutats peti-
tes al veure-hi la possibilitat de 
protegir millor els seus veïnats 
de tota mena de robatoris i de 

Estrenes dissemblants

bretolades nocturnes, incor-
porant-hi a més un nou servei 
a la comunitat: “l’anunci de 
l’hora i la meteorologia d’una 
manera ràpida i contundent”. 
En general, doncs, es va con-
siderar una novetat molt enco-
ratjadora, escampant-se arreu 
la importància de disposar 
d’un servei tan prometedor.

 Pel que fa a Sant Julià, un 
cop sospesats els avantatges i 
el fet de poder-n’hi afegir d’al-
tres a conveniència, dugué el 
consistori a prendre els acords 
necessaris per instaurar “una 
feina de sereno”, la qual es va 
concedir a en Joan Rodríguez 
Alsina, un vilatà casat amb 
Concepció Riba i establert al 
(avui) carrer del Rector Roca, 
núm. 19.

I ja ens podem imaginar al 
“nostre sereno” previsor i re-
servat com, desafiant la foscor 
de la nit, encén el seu fanalet 

de vidre i proveït del típic bas-
tó amb punta metàl·lica, cami-
na amunt i avall pels carrers 
del poble, fins a fer-se clar, 
mentre s’atura en uns quants 
punts del recorregut per “can-
tar” l’hora i el temps que hi fa 
“d’una manera ràpida i con-
tundent”.

Dues obligacions però (molt 
pròpies del poble) li encoma-
naren: concertar hora amb 
aquells terrissaires interes-
sants en què durant la cuita de 
les peces obrades, els desper-
tés del seu “descans” per atiar 
el foc de l’enfornada, i la se-
gona, fer una “parada d’assis-
tència” a les cases on hi havia 
malalts, recollint encàrrecs i, 
si s’esqueia, cercar el que fes 
falta. I ja més habituals preser-
var “les esteses” temporals als 
carrer de feines a mig elaborar, 
despertar a l’hora els pocs fo-
rasters que dormien al poble, 
espantar els possibles lladre-
gots “de galliner” o, fins i tot, 
acompanyar algun conegut 
amb dificultats per a encer-
tar “el forat del pany de casa 
seva”.

Tants avantatges m’han re-
cordat la gràcia d’aquell vilatà 
que celebrava “la importància 
de tenir sereno al nostre po-
ble”, amb aquestes paraules:

“Tu saps a l’hivern, amb 
aquell fred que pela, els 
avantatges que té 
escoltar del llit estant com el 
sereno (amb aquella veuassa 
que ressona d’un quart lluny) 
cantar l’hora, el temps que fa 
i, mentre vetlla a la intempèrie 
el nostre son... tu, arrecerat, 
t’hi tombes calentó!
Això no té preu!”

En Joan Rodríguez Alsina, 
primer sereno, i la seva dona 
Concepció Riba Capdevila, 
foren els pares d’en Josep 
Rodríguez Riba (1893/1968) 
el qual, al casar-se més en-
davant amb la Isabel Arcuza 
Gorriz (1894/1976) formaren 
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una nova família a la matei-
xa casa del carrer del Rector 
Roca amb llurs fills: Joan, Pep, 
Roman i Jesús.

En Josep (que fou el segon 
i últim sereno) actuava al grup 
de teatre el poble encasellat 
en “papers” de còmic, ja que 
tenia una gràcia innata. Era 
d’aquelles persones que, po-
sades dalt de l’escenari, entre 
el que deia el personatge i el 
que ell hi afegia de la collita, es 
posava a l’instant el públic a la 
butxaca. Solien ser “papers” 
curts amb pinzellades d’hu-
mor, que li anaven com anell 
al dit, però un d’escaient no li 
havia sortit mai. Fins que l’any 
1953 (amb 60 anys) el quadre 
escènic li oferí el divertit per-
sonatge d’una peça de riure 
que “ni fet a mida” i que a més 
satisfeia la seva il·lusió: fer un 
paper llarg. Engrescats, assa-
javen el sainet cuidant detalls 

on podien, fins i tot a resguard 
del fred vora el foc a l’escon 
de casa seva. I un cop après i 
afinat, els del “quadre” es pre-
paraven per oferir una estrena 
memorable... de rialles!

Però vet-ho aquí que, una 
lectura “interessada” del nom 
del sainet i la coincidència 
amb el nom de l’estrena d’una 
revista al Paral·lel de Bar-
celona, fou suficient perquè 
pocs dies abans la censura 
d’aquells anys la prohibís ta-
xativament. No caldria dir-ho, 
però el sainet només era una 
valuosa eina per fer relluir cò-
mics poc aprofitats. I malgrat 
algunes mediacions es va 
mantenir la posició inicial re-
fermant-se en el malentès que 
l’havia sentenciat, amb tanta 
diligència!

Sobtat per l’absurd, el 
desencís d’aquell home de ta-
rannà alegre fou tan gran que, 

determinat, s’imposà un rigo-
rós silenci i, amarat de digni-
tat feu mutis discretament de 
l’escenari local amb el total 
respecte i comprensió d’un 
quadre escènic desarborat per 
l’esdeveniment. 

Ja feia anys que en Josep 
havia hagut d’abandonar les 
feines de sereno engolides 
pels petits canvis: traspas-
sos a l’agutzil o al sometent, 
enllumenat als carrers, servei 
d’encàrrecs a Vic, terrisseries 
tancant, vetlles dels Camils... 
etc. Per tot plegat el consis-
tori acordà encabir-lo en d’al-
tres quefers de l’ajuntament, 
els quals compartia amb en 
Freixa formant la brigada mu-
nicipal d’aquell moment. I des 
d’aleshores, verdumaire em-
pedreït, entre ocells amorosia 
les penes i neguits. 

JoBoTo

IMATGES

En Joan Rodríguez Alsina (el primer sereno de 
Sant Julià) amb la seva dona Concepció Riba 
Capdevila i la seva filla Mercè.

Ocellaire com el seu pare, en Josep Rodríguez, 
va ser el segon i últim sereno del poble.

Targeta de felicitació nadalenca del sereno. Era 
habitual que els treballadors de diversos oficis 
passessin per les cases a felicitar els veïns tot 
lliurant-los una targeta amb un vers al·lusiu per 
demanar les estrenes (aguinaldo) en agraïment 
pels seus serveis.
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a Santiago
en bicicleta

Diuen que el Camino de San-
tiago s'ha de fer almenys una 
vegada a la vida. Santi Altimi-
ras, de Sant Julià de Vilatorta, 
va fer-lo a principis de tardor 
en bicicleta de muntanya. 
Aquesta era la primera vega-
da que recorria el Camino. I no 
s'hi va posar per poc: va re-
córrer un total de 1.233,27 km. 
Va sortir de Sant Julià i va arri-
bar a la catedral de Santiago, 
a Galícia, al cap de tretze dies.

Precisament, va dividir el 
trajecte en tretze etapes. Dià-
riament, va pedalar aproxima-
dament uns 100 quilòmetres i 
uns 1.000 metres de desnivell 
de mitjana. Va travessar diver-
ses comarques de Catalunya i 
també l'Aragó, Navarra, la Ri-
oja, Castella i Lleó, i Galícia.

L'etapa més difícil per al ci-
clista va ser el primer dia, de 
Sant Julià a Igualada. "Vaig fer 
126 quilòmetres amb 2.300 de 
desnivell", explica. Al principi 
va fer més quilòmetres i a me-
sura que s'aprovava a l'objec-
tiu va anar reduint: "L'últim dia 
només en vaig fer 50".

Altimiras va començar a 
pedalar pel tram català del 
Camí de Sant Jaume que, per 
exemple, passa per l'ermita 
de Sant Jordi a Folgueroles i 
per Montserrat. Explica que no 
està gaire ben senyalitzat fins 
que s'arriba a Logronyo que 
connecta amb el tram més 

Santi Altimiras ha 
pedalat més de 
1.200 quilòmetres 
fins a arribar a la 
catedral gallega

tradicional provinent de Ron-
cesvalles, a Navarra. A partir 
de Logronyo ja hi ha pelegrins 
a més no poder, subratlla.

Cap contratemps
En aquest viatge de tretze 

dies no ha patit cap contra-
temps destacable. Va tenir una 
lleugera punxada durant una 
etapa però el mateix porus va 
tapar-la. Mecànicament, no va 
tenir cap problema. El ciclis-
ta va patir una petita caiguda 
per una forta frenada, però va 
acabar amb "un pelat". Se li va 
carregar el taló d'Aquil·les du-
rant un parell de dies i se li van 
enrampar les mans a partir de 
la segona setmana.

Pel que fa a les inclemènci-
es meteorològiques, Altimiras 
recorda que el tercer dia, quan 

pedalava pels Monegros, va 
ser on es va trobar més pluja. 
"Ja té nassos!". També li va 
ploure el darrer dia, just quan 
s'apropava a la catedral de 
Santiago. "L'últim dia va ser el 
més genial. Té la seva gràcia 
entrar a Galícia moll com un 
ànec", destaca.

Custodiat per dos assistents
Tot i que Altimiras va fer sol 

el recorregut en bicicleta, el 
vetllaven en cotxe Lluís Bosch 
i Santiago Fabregat. "En teoria 
cada dues hores ens havíem 
de trobar, però hi havia dies 
que ens perdíem i fins l'hora 
de dinar no ens trobàvem", 
explica.

El ciclista es guiava amb un 
GPS i d'un dia per l'altre es-
collien on farien nit. Seguien 
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dauna mena de guió establert, 
tot i que la programació po-
dia variar. "Amb mountain 
bike et penses que els camins 
són d'una manera i poden ser 
d'una altra", puntualitza.

La idea de l'aventura va 
sorgir amb en Joan Morera, 
però finalment no va poder-lo 
acompanyar. Tot i això, sí que 
va participar-hi en dues de les 
etapes (del 25 i 26 de setem-
bre) juntament amb en Ramon 
Cunill, i l'assistència de la seva 
dona Cèlia Gumí.

Una experiència molt reco-
manable

Altimiras ja havia fet recor-
reguts amb bicicleta, però 
mai tan llargs com aquest. Va 
programar el viatge per fer-lo 
acompanyat, però al final va 
decidir fer-lo sol. "M'agrada 
molt anar amb bicicleta i fer 
aquestes coses", explica. Alti-
miras està jubilat de professor, 
però segueix actiu com a en-
ginyer i és CEO d'Altimiras En-
ginyers Consultors. Per això, 
també va aprofitar per veu-
re les diverses instal·lacions 
d'energia fotovoltaica i eòlica 
per allà on passava.

Explica que "si fos ara, ho 
faria amb quinze dies, perquè 
el pelegrí camina al matí i a la 
tarda fa vida social". En aquest 
sentit, reconeix que, sobretot 
al principi, va anar massa "a 
toc de xiulet". Moltes de les 
ciutats que va creuar, pràcti-
cament no les va veure.

Malgrat això, s'emporta una 
experiència inoblidable que li 
ha carregat les piles. "És una 
sensació agradable, coneixes 
gent i agafes energia. És molt 
recomanable", explica. També 
es queda amb el parlar i els 
paisatges dels diversos territo-
ris que ha anat travessant. Ha 
passat pels desèrtics Mone-
gros, ha vist el despoblament 
de Castella i Lleó, fins a arribar 
als boscos de Galícia. "Tots 
tenen el seu encant", conclou.

Carles Fiter

 

COMMEMORACIÓ DE
SANT JULIÀ
PATRÓ DE LA PARRÒQUIA

DISSABTE 8 DE GENER DE 2022

▶ A les 6 de la tarda, a ca l'Anglada

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ

EL FUTBOL A VILATORTA
en commemoració dels 90 anys

del Club de Futbol Sant Julià
L'exposició romandrà oberta tots els dies

de 10 a 1 del migdia, excepte els dijous

DIUMENGE, 9 DE GENER DE 2022

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

OFICI SOLEMNE EN
HONOR A SANT JULIÀ

▶ A les 5 de la tarda, al pavelló municipal

AUDICIÓ DE SARDANES
COBLA JOVENÍVOLA DE SABADELL 
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Tel. 93 812 27 01
info@instalad.com
Carrer Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

Llum - Aigua - Calefacció - Telecomunicacions

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

Restaurant
CAL TEIXIDOR

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

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

93 888 70 36 – VILALLEONS – 629 289 862

Bernat Torres
Tel. 629 362 107

www.reformestorres.com
Sant Julià de Vilatorta

Cuines - Banys - Terres - Pladur
Reformes integrals- Treballs de pintura...

Plaques solars
d'autoconsum
produeix la teva energia
i comença a estalviar!

 Estudi Projecte Instal·lació Estalvi
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L'edifici més important, tant 
des del punt de vista històric 
com artístic i sobretot espiri-
tual, és el temple parroquial de 
Santa Maria, font i origen de 
tota la devoció i el culte marià 
d'aquest rodal.

Encara que la llegenda del 
trobament de la Mare de Déu 
de Vilalleons digui i repeteixi 
que la primitiva capella de Vila-
lleons estava dedicada a Sant 
Salvador i que era una sufragà-
nia de Santa Eugènia de Berga, 
tot això és una pura invenció de 
l'autor del document, sense cap 
base ni probabilitat històrica.

La parròquia amb la titular 
de Santa Maria surt en tots els 
documents citats en parlar del 
nom de Vilalleons, a partir del 
1007, i mai no ha tingut cap 
altra advocació. La devoció a 
Sant Salvador, com a altar se-
cundari de l'església de Santa 
Maria, no surt documentat fins 
l'any 1220, de la mateixa ma-
nera que l'altre copatró o titu-
lar, Sant Miquel, no el trobem 
abans del 1247. Tanmateix 
és molt probable que l'origen 
d'aquests copatrons fos de fi-
nals del segle XI, quan es va 
construir l'església actual amb 
dues possibles absidioles fent 
creuer o capçalera trilobada, 
però el fet que no s'esmentin 
fins als llegats testamentaris 
del segle XIII vol dir que eren 
devocions secundàries. La titu-

L'església
de Santa
Maria de
Vilalleons
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lar fou sempre Santa Maria.
No es coneix l'origen 

d'aquesta església Santa Ma-
ria, de la mateixa manera que 
no es coneix pràcticament l'ori-
gen de cap de les moltes es-
glésies parroquials que es re-
parteixen el dilatat territori de la 
nostra diòcesi. 

És molt probable que l'edi-
fiqués el magnat o gran hisen-
dat Lleó en organitzar la seva 
Vil·la rural; però això, tant podia 
ser abans del segle VIII com a 
partir de finals del IX. La docu-
mentació abans de l'any mil és 
escassa i selectiva, i, per tant 
no podem assegurar res fins el 
927, quan sabem que existia la 
Villa Leonis, i fins el 1007, quan 
consta ja l'existència de la par-
ròquia de Santa Maria de Vila-
lleons.

D'aquesta primitiva església, 
anterior a l'actual i, per tant, 
probablement feta amb la tèc-
nica preromànica, només en 
sabem l'existència i que era el 
centre d'una parròquia dintre 
de la qual es trobaven diferents 
finques o propietats, com la 
de l'Omeda o ad ipsa Olmeda 
(1007), la del Quer (prope ipso 
Ker el 1021) que era comparti-
da amb el terme i parròquia de 
Sant Julià de Vilatorta, el lloc 
dit Camp de Mor (1022-1024), 
la Carrera (ad ipsa Carraria el 
1023 i el lloc dit Carera el 1026 
i el 1028), el terme d'Edras 

o d'Edres, més tard dit Vila 
d'heures, que creiem que cal 
situar vers Sala-d'heures, etc.

De tots aquests llocs, els més 
amplament documents són els 
del Quer (sota una variant de 
formes com Chero, Cherro, 
Kero, Ker, etc.), que ens recor-
da encara l'antic mas Bosc del 
Quer, a la part de llevant del ter-
me de Vilalleons, dintre, però, 
del terme i parròquia de Sant 
Julià; també era molt notable la 
vil·la o terme d'Edres o Ederis, 
en català Heures, que ocupa-
va el lloc central de la planura 
que configura el sector NW del 
terme, entre el mas Casals i el 
Lleopard tocant a la Carrera i 
la Mata. Aquesta demarcació 
s'estenia fins a la parròquia de 
Santa Eugènia, on hi havia i hi 
resta encara, bé que renovat, 
l'antic casal o fortalesa de Sa-
la-d'heures.

Tota aquesta informació, la 
traiem de documents de com-
pres i vendes guardats a l'Ar-
xiu Capitular de Vic. Moltes 
d'aquestes compres, les feia 
una dona anomenada Bela o 
Bel·la, que més endavant cons-
ta casada amb un gran propi-
etari de Sant Julià de Vilatorta 
anomenat Bonfill o Bofill. Bel·la 
fa importants compres de ter-
res entre els anys 1021 i 1038. 
Més endavant trobem un levita 
anomenat Tedbal, també molt 
relacionat amb Sant Julià de Vi-
latorta, que fa moltes compres 
de terra dins la parròquia de Vi-
lalleons.

El document més interes-
sant per nosaltres és un del 25 
d'agost de 1029, un testament 
sacramental sense importàn-
cia, però que es va jurar sobre 
l'altar de Santa Maria de Vilalle-
ons (supra altare Sancta Maria 
vocitate Leonis) (Arxiu Capitular 
Vic Cal. 6, doc. 1385). Aquest 
document ens parla ja d'una 
església amb l'altar de San-
ta Maria, anterior a l'edifici de 
l'església actual.

Antoni Pladevall Font

Quart capítol dedicat a Vilalleons 
en motiu dels 75 anys de la seva 
fusió amb Sant Julià de Vilatorta, 
el 1946. Capítols publicats 
anteriorment en aquesta secció
de Cròniques de Vilalleons:
- Evocació històrica
- La vila d'en Lleó
- El terme parroquial de Vilalleons
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Els retaules barrocs de Santa Maria de Vilalleons (I)

Retaule major de Santa Maria de Vilalleons. Iniciat el 1668 i acabat el 1703 es tracta 
d’una obra col·lectiva. Bartomeu Ballester de Vic fa l’escultura, mentre que la dauradura i 
pintura recau en Salvador Colobrans, Jaume Madriguera, Josep Crusells i el pintor Balil.
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el poble de Vilalleons va ser 
presa del foc i la destrucció. 
Les tropes franceses de Lluís 
XIII que, pocs anys abans van 
ser cridades pels catalans per 
fer front als abusos dels terci-
os castellans del Conde Du-
que de Olivares en la Guerra 
dels Segadors (1652), van fer 
pagar un preu molt alt el des-
content dels vilatans cansats 
d’aguantar els abusos dels 
forasters (esgotament dels 
recursos, saqueigs, violaci-
ons, etc.). Un dels espais més 
damnificats en aquest con-
flicte va ser la bonica esglé-
sia romànica de Santa Maria 
de Vilalleons. El temple –com 
explica Antoni Pladevall–, 
fou objecte de les flames: les 
campanes de la torre campa-
nar s’enfonsaren, es cremaren 
els seus antics retaules, es 
perdé la imatge original que 
donà peu al relat de la cone-
guda llegenda de Santa Maria 
de Puig-l’agulla, desaparegué 
l’antic arxiu parroquial, etc. 
Varen caldre uns quants anys 
i innombrables esforços eco-
nòmics i humans fins que l’es-
glésia recuperés el seu culte i 
bon aspecte. El poble hi es-
merçà recursos i il·lusions. Tal 
com esmenta bé l’historiador 
J. M. Puigvert: “L’església, per 
a una comunitat pagesa, era 
molt més que l’espai de culte 
religiós, era el centre on s’es-
cenificava la sociabilitat de la 
comunitat”. El temple, malgrat 
les destruccions, havia pre-
servat prou bé la seva fesomia 
i, per sort, tan sols calgué de-
corar i embellir de nou el seu 
interior. Així es decidí decorar 
l’absis i les dues capelles la-
terals amb cinc nous retaules 
seguint la moda imperant de 
l’època, l’estil barroc. 

La paraula retaule ve del 
llatí retro-tabulum que vol 
dir darrera la mesa d’altar. 
Aquestes estructures situa-
des darrera les meses d’altar 

tenien la funció de fer d’apa-
rador (pintat o esculpit) per 
il·lustrar de forma clara i en-
tenedora importants episodis 
religiosos relacionats amb la 
Bíblia, els llibres sagrats o les 
vides de sants. S’ha de par-
tir de la base que en aquells 
segles el capellà oficiava la 
missa en llatí, d’esquena als 
fidels dins les esglésies, fet 
que obligava als assistents 
a dirigir la mirada al fons, als 
retaules, que funcionaven tal-
ment com uns útils i eficaços 
“panells publicitaris” que tra-
duïen en imatges allò que el 
poble mig analfabet no podia 
entendre. L’art dels segles 
XVII-XVIII encara estava molt 
influenciat per la Contrarre-
forma, és a dir les conclusi-
ons derivades del Concili de 
Trento (1545-1563) que, ras i 
curt, propugnaven el culte als 
sants i pretenia reivindicar els 
dogmes de la Fe catòlica, el 
culte a la Immaculada, etc. 

Els cinc retaules barrocs 
de Vilalleons, construïts entre 
1661 i la primera dècada del 
segle XVIII són exemples per-
fectes d’aquest context que 
hem esbossat. L’altar major, 
ubicat a l’absis i que cobreix 
tot el pany de paret arran del 
mur, està dedicat a Santa Ma-
ria, patrona de l’església. La 

capella de l’esquerra allotja 
dos retaules més petits: un 
dedicat a Sant Salvador i l’al-
tre a Sant Miquel. La capella 
dreta té els altars de la Verge 
del Roser i el del Sant Crist. 
Visitar avui el temple i con-
templar aquestes peces ens 
fa viatjar en el temps i veure 
amb els ulls de la societat i la 
fe de fa quatre segles enrere. 
Cal tenir present que aquests 
mobles litúrgics no s’han mo-
gut des d’aleshores i s’han 
salvat de períodes convul-
sos quan han anat maldades 
(espoliacions després de la 
Guerra del Francès, desamor-
titzacions, Setmana Tràgica i 
sobretot Guerra Civil).

Una dada per a la refle-
xió: a Catalunya el 90% dels 
retaules barrocs del país es 
van cremar el juliol del 1936! 
Els de Vilalleons, per tant, 
són supervivents i en el seu 
conjunt poden considerar-se 
entre els exemples més in-
teressants d’aquest període 
a tota la comarca. Per tal de 
protegir el patrimoni el primer 
que ens cal és conèixer bé la 
seva història. En aquest i els 
proper número de la revista 
anirem explicant les singula-
ritats d’aquestes obres d’art 
realitzades sobre fusta.

Part inferior del retaule, amb les grades, el sagrari i les portes al sòcol amb Sant 
Pau i Sant Pere, pilars de l’Església, flanquejats per dues cariàtides en estípits
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Retaule Major
de Santa Maria

Aquesta peça és una obra 
col·lectiva creada entre el 1668 
i el 1703. Bartomeu Ballester, 
escultor de Vic, és l’autor de 
bona part dels treballs escul-
tòrics. Salvador Colobrans, 
daurador i pintor de Centelles, 
daurà el sagrari, les grades i 
la imatge de l’Assumpta. Els 
dauradors i pintors Jaume Ma-
driguera i Josep Crusells com-
pletaren la dauradura i pinta-
ren les dues portes amb Sant 
Pau i Sant Pere a més dels 
petits quadres amb el relat de 
la llegenda de Santa Maria de 
Vilalleons. La resta de pintures 
van ser fetes pel pintor Balil ja 
a inicis del segle XVIII.

Els temps d’execució, més 
de tres dècades en total, pro-
va que la construcció d’un 
retaule era una feina costosa. 
Mitjançant un contracte s’es-
tipulava les tasques a realitzar 
per cadascun dels seus artí-
fexs (a vegades el document 
s’acompanyava d’una traça 
o disseny amb la imatge total 
de l’aparell). Un cop aprovat, 
primer es començava per la 
fusteria, esbossant l’esquelet 
del moble; després, un cop 
desballestades les fustes, es 
donava forma als elements ar-
quitectònics que havien de fer 
de marc a les pintures en tau-

lons i que havien d’allotjar les 
diferents escultures de talla. 
El treball de pintura i escultu-
ra es realitzava en paral·lel al 
taller o obrador de l’artista i, 
un cop acabat, es traslladaven 
les peces al moble mare. Es 
deixava per al final la dauradu-
ra o policromia, que en fer-se 
amb pa d’or (brunyit i daurat), 
podia costar tant o més que 
l’escultura i podia trigar anys 
a completar-se, un cop les ar-
ques de la comunitat tornaven 
a estar plenes després de tan-
tes despeses. Pagar un retau-
le no era un dispendi baix. Era 
motiu d’orgull del poble i hom 
hi participava d’una manera o 
un altre, en funció de les seves 
possibilitats.

L’altar major és un retaule 
de tres pisos amb sòcol, gra-
deria, predel·la, sagrari. Dividit 
en tres carrers, el central és el 
més ample i els laterals amb 
les ales obertes s'adapten 

bé a la forma semicircular de 
l’absis. Està dedicat a Santa 
Maria, patrona tradicional de 
Vilalleons des de temps imme-
morials. Dues petites pintures 
a la part baixa del moble (a la 
predel·la) recorden la llegen-
da de la troballa de la imatge 
mig amagada en una cova a 
Puig-l’agulla sota la protecció 
d’uns lleons i aviat venerada 
amb estima arreu la comarca. 
Com hem dit abans la talla 
romànica trobada miraculosa-
ment no ens ha arribat fins avui 
perquè lamentablement es va 
perdre en l’incendi del 1654. 
Tanmateix el retaule li ret ho-
menatge a través de la imatge 
titular de la Mare de Déu coro-
nada amb el Nen a la falda a 
la capelleta central. La resta de 
l’altar té per objecte estendre 
el culte i popularitzar la icono-
grafia de la Immaculada com 
a tota pulchra, és a dir, conce-
buda sense pecat, barrejant la 
seva concepció humana (filla 

Sis àngels 
acompanyen 
la Mare de Déu 
i el Nen als 
braços mentre 
deixen una 
cova (amb la 
talla trobada) 
cap a la capella 
que s’explica 
de la llegenda. 
Escena de la 
predel·a del 
retaule.

Gravat amb cariàtides del 
francès Jacques Androuet de 

Cerceau (segle XVI). Models 
com aquests van inspirar les 

cariàtides del retaule.
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de Sant Joaquim i Santa Ana) i 
també espiritual (Mare de Déu). 
Així, totes les taules del primer, 
segon i tercer pis del retaule 
il·lustren escenes relacionades 
amb Maria. A la dreta (de baix 
a dalt) veiem: la Nativitat de 
la Mare de Déu, els Esposoris 
amb Sant Josep i l’Ascensió 
de Jesús amb la seva presèn-
cia. A la banda esquerra els 
ulls dels fidels podien llegir en 
imatges: L’abraçada de Sant 
Joaquim i Santa Anna davant 
la Porta Daurada a Jerusalem, 
L’arbre de Jesé (iconografia 
menys habitual que reprodueix 
l’arbre genealògic dels dotze 
reis d’Israel i que culmina al 
capdamunt amb Maria) i per 
últim l’escena de l’Anuncia-
ció de l’Arcàngel Sant Gabri-
el. A l’àtic del carrer central 
del retaule es tria l’escena de 
la Crucifixió, amb una creu 
esculpida en talla i una pintu-
ra amb Sant Joan i Maria. Es 
tanca per dalt el retaule amb 

una escultura del Pare Etern, 
al cimaci, la part més alta. Déu 
és al cel mentre a la part baixa 
del moble trobem dos símbols 
més terrenals. Les portes, amb 
pintures acabades en arc de 
mig punt il·lustrant als sants 
Pere i Pau, pilars fonamentals 
de l’Església (per això es tro-
ben a la base), i al seu costat 
criden l’atenció unes figures 
en estípit, una mena de carià-
tides sense els braços enlaire 
sinó entrecreuats al pit, que 
representen elements pagans, 
vençuts pels símbols catòlics. 
El retaule en la seva globalitat 
expressa una defensa a ultran-
ça de la imatge de Maria, un 
dels punts crucials de la Con-
trarreforma catòlica, posada 
en dubte per la mirada dels 
protestants que negaven que 
hagués nascut sense pecat.

Formalment el retaule mos-
tra volutes, frisos, mènsules, 
entaulaments trencats, florons, 

estípits, caps de querubins, 
columnes de fusta treballats, 
estries salomòniques i un llarg 
aparell de recursos arquitec-
tònics decoratius propis del 
llenguatge barroc de l’època. 
És possible que els artífexs de 
l’obra tinguessin a l’abast di-
verses fonts gràfiques que els 
ajudessin a resoldre aspectes 
compositius o iconogràfics. 
Els tractats d’arquitectura amb 
estampes i gravats il·lustrats 
que circulaven per algunes bi-
blioteques podien ser-los ben 
útils. Els frontispicis de llibres 
com el de l’arquitecte italià Vig-
nola (1578) guarda semblan-
ces amb el cos alt del retaule, 
sobretot en el tancament amb 
dues volutes a l’entaulament. 
També algunes estampes sol-
tes d’arquitectura o de motius 
decoratius, com les del fla-
menc Paul Fyndt del segle XVI, 
pogueren ser emprades per 
escultors o pintors amb perícia 
sense que això fos sinònim de 
fer minvar el seu valor artístic. 
Extreure models d’altres i co-
piar idees era un recurs usual 
que molts feien sense haver 
de patir pas pels drets d’autor 
com passa avui. 

Santi Mercader
Doctor en Història de l’Art

Proper article: els següents
quatre altars barrocs

Davant de la 
imatge en talla 
de la Mare de 

Déu (esquerra) 
un sacerdot 

dona la comunió 
a tres ermitans 

mentre al darrera 
arriba una 

processó amb el 
bisbe i clergat. 

Escena de la 
predel·la del 

retaule.

Portada del llibre Cinc ordres 
d’arquitectura de Vignola 
(1578). La parella de volutes i el 
tancament per dalt recorden el 
darrer pis del nostre retaule.
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Tel. 93 812 20 19
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sCarrer de Núria

El carrer de Núria és una de 
les artèries més importants de 
Sant Julià de Vilatorta. És la 
principal via per arribar al cen-
tre del nucli i segurament per 
això concentra la majoria de 
negocis. Actualment, hi ha dos 
bars, dues entitats bancàries, 
una pastisseria, una farmàcia, 
un estanc, una perruqueria, un 
establiment de telefonia...

A més d'aquests coneguts 
establiments, temps enllà, hi 
havia hagut una carnisseria, 
una barberia, dues perruqueri-
es més, un concessionari de 
cotxes, una fruiteria, dues lli-
breries, una botiga d'electrò-
nica, una de comestibles, una 
perfumeria, una botiga de lla-
nes... i una caseta de xurros!. 
Antigament, l'eix comercial era 
el carrer del Rector Roca, però 
amb els anys, el carrer de Núria 
li va prendre el protagonisme.

El fet de ser una de les vies 
més cèntriques ha fet que al 
llarg dels anys hagi estat plena 
de vida amb diverses activitats 
socials i culturals. De fet, on el 
carrer es fa més ample, davant 
de can Palmira i can Sunyer 
s'hi havien instal·lat les para-
des de la Festa Major i en el 
solar del darrera de la fàbrica 
s'hi havia muntat l'envelat du-
rant uns anys. En aquest carret 
també s'hi feia la benedicció 
de cotxes per Sant Cristòfol, 
altars per Corpus i ballades de 
sardanes.

A la punta de dalt del car-
rer hi havia cal Tort que va ser 
enderrocat per construir-hi un 
nou edifici; i a la cantonada 
de baix hi havia can Sedó que 
també va ser derruït per edifi-
car-hi el Casal Núria. Altres ca-
ses d’aquest vial són: can Nis, 
can Mariol, cal Sastre, can Xar-
lot o can Riera, entre d’altres. 
Per cert, perquè es diu carrer 
de Núria?

C. Fiter - Ll. Vilalta - X. Pona

Al capdavall del carrer, on ara hi ha el BBVA, hi havia hagut la font 
que anys després es va traslladar al mig de la plaça Major. De fet, 
se la coneix per aquest nom: "la font de la plaça Major". Té forma 
de prisma rectangular i està feta de pedra treballada amb motllures i 
coronada per una petita esfera de pedra. Quan estava al centre de la 
plaça tenia dos brocs i dues piques i s’assentava sobre un cercle de 
lloses de pedra col·locades a mode de radis. No fa massa, amb les 
obres de remodelació del nucli històric, es va desmuntar i instal·lar 
de nou en un racó d'aquesta plaça, adossada a la paret de les esca-
les del pati de ca l'Anglada. No podrem negar que ha estat una font 
molt moguda.

El carrer de Núria 
engalanat per rebre la 
Verge de Fàtima l'any 

1950. Observi's la font 
darrere de les barres del 

pilar de l'esquerra de l'arc. 
És la font que actualment 

hi ha a la plaça Major.

Una font moguda
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Resultats de la prova pilot de regulació de l'accés de vehicles a la
vall de Sau i de la campanya d'informació i de sensibilització del visitant
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L'estiu passat es va posar en 
marxa, per primera vegada, la 
regulació d’accés de vehicles 
a la vall de Sau, a l’Espai Na-
tural de les Guilleries-Savas-
sona, per tal de garantir la se-
guretat dels usuaris i residents 
i la conservació del patrimoni 
natural i cultural de la zona. La 
prova pilot, realitzada entre el 
20 de juliol i el 12 de setembre, 
va afectar ambdues ribes del 
pantà.

L'Àrea d'esplai del pantà de 
Sau, per la seva singularitat i 
per la seva situació geogràfica, 
concentra actualment un ele-
vat nombre de visitants durant 
la majoria de caps de setmana 
de l’any, dies festius i tempo-
rada d'estiu, amb els conse-
güents problemes de conser-
vació de l’entorn.

La prova pilot impulsada pel 
Consorci de l’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona, 
la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal d'Osona, va 
consistir en l'establiment de di-
verses mesures d'ordenació de 
l'ús públic: l’establiment d’una 
normativa específica, d’un sis-
tema de reserva prèvia per les 
places d’aparcament de l’Àrea 
d’esplai del pantà, d'una millor 
senyalització i d'un reforç de la 
informació amb personal d’in-
formació específic, a la presa 
de Sau i a l’Àrea d’esplai.

Els usuaris havien de re-
servar obligatòriament l’apar-
cament atès que hi havia un 
nombre màxim de places dis-
ponibles, d'acord amb la capa-
citat d'acollida d'aquest espai. 
Això permeté estimar quants 
usuaris podien gaudir de l'en-
torn natural sense tenir un 
efecte negatiu en el paisatge, 
la flora i la fauna, i poder gau-
dir, al mateix temps, d'una ex-

periència positiva de la visita.
La regulació també va com-

portar que l'usuari hagués 
d'abonar una ecotaxa, de 5 eu-
ros per cotxes i de 2 euros per 
les motos. Els diners recaptats 
dels tiquets es destinà íntegra-
ment a cobrir el cost del per-
sonal d’informació ambiental 
i dels serveis que s'ofereixen 
a l'Àrea d'esplai del pantà de 
Sau, a més de fer accions per 
mantenir i conservar aquest 
espai natural protegit.

Informació i conscienciació 
dels visitants

La funció del personal d’in-
formació ambiental es valora 
en primera instància com a 
molt positiva. S'han informat 
més de 13.000 persones, do-
nant a conèixer els valors de 
l'entorn natural, les seves debi-
litats, les bones pràctiques dels 
usuaris per millorar i assegurar 
la seva conservació i gaudir 
d’una visita de qualitat a l'es-
pai connectant amb l’essència 
natural del paratge. Això ha 
permès que l'ambient a l'Àrea 
d'esplai del pantà de Sau hagi 
estat molt més tranquil i res-

pectuós amb l'entorn respecte 
estius anteriors. S'ha detectat 
una disminució del vandalisme 
(les incidències han disminuït 
un 70%) i un augment del res-
pecte entre usuaris, assolint 
una experiència molt més po-
sitiva i satisfactòria per part del 
visitant.

Un projecte de futur
Ara, un cop finalitzada la 

prova pilot, arriba el moment 
de fer una avaluació del seu 
funcionament tot analitzant les 
dades recollides i els disposi-
tius implantats en la regulació. 
Aquesta valoració s'està fent 
amb els diferents agents del 
territori amb els que s'ha tre-
ballat: administracions, equips 
d'emergència, empreses tu-
rístiques que treballen a l'àrea 
del pantà i residents de Vila-
nova de Sau, i d'altres col·lec-
tius amb els quals s'ha tingut 
contacte durant la prova pilot o 
han manifestat alguna incidèn-
cia o proposta. Aquest debat 
amb el territori serà la base que 
haurà de definir la continuïtat 
d'aquesta regulació en prope-
res temporades.
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iLes fonts del 
nostre entorn

Sota l’ombra d’aurons, roures, 
freixes i altres arbres de ribera 
que s’enfilen erts buscant el 
sol de tardor que mig s’amaga 
rere els núvols, es troba la font 
del Lleopart. Fils de llum tra-
vessen el brancam que s’es-
fulla, gronxat pel vent, com 
un devessall de llàgrimes que 
s’ajeuen colgant els pendents 
suaus de la font, nets de bar-
disses, amb pinzellades im-
pressionistes de colors marró 
castanya i grocs diversos.

A tocar del torrent, que ara 
només baixa a mercè de plu-
ges abundants, va quedar so-
terrada per les esllavissades 
i pel fang que arrossegava el 
seu cabal, quan davallava cap 
el vell molí del Lleopart, que 
feia girar les seves pales amb 
la força incontenible d’aques-
ta aigua. Oblidada pel pas del 
temps i desatesa per una na-
tura desbordant, va tornar a 
renéixer gràcies a la iniciativa 
de l’ajuntament d’orientar, en 
unes colònies d’estiu, el grup 
de joves del CampTortí per fer 
les tasques de recuperació de 
la font.

Per la seva situació estra-
tègica a tocar del mas Lleo-
part (seu de l’Estat Major del 
bàndol republicà), els refugis 
antiaeris del Camp de l’Avia-
ció i, a mig camí de garites de 
guaita i l’arsenal d’un polvorí, 
va ser testimoni involuntari i 
silenciós de la Guerra Civil es-
panyola. Només la cantarella 
del seu rajolí repercutia pau-
sada enmig de les desgràcies i 
adversitats d’aquella contesa.

Com qualsevol altre aigua-
neix d’origen natural, tant 
la pots trobar que flueixi de 
manera copiosa com que ro-

La font
del Lleopart

La font del Lleopart pren el nom de la masia que hi ha a prop

mangui eixuta i sense pixar 
gota. El doll, quan ho fa, vessa 
d’una canella de plàstic que 
sobresurt d’un bloc quadrat 
de pedra massissa malmesa 
pel desgast de la intempèrie. 
Un canaló guia l’aigua de la 
font cap el torrent. Lloses pe-
tites de pedra disposades en 
renglera vertical l’encaixonen 
al marge copiós de falgueres 
replenes de minúscules espo-
res sota les seves frondes.

S’alça al caire d’una àrea 
rectangular, delimitada per un 
mur de pedra seca que la se-
para del torrent i una paret de 
pedres palplantades que con-
tenen el marge. Per una ban-
da, una llosa gran li serveix 
d’accés creuant per damunt 

del rierol i, per l’altra, blocs 
de pedra amuntegats, amb 
un conducte obert perquè hi 
pugui passar l’aigua, servei-
xen per salvar el camí que ens 
conduiria cap l’embassament 
proper de Saladeures.

L’entorn de la font es troba 
acordonat per un pastor elèc-
tric que encercla les pastures. 
Enmig del silenci del bosc, se 
sent el toc llunyà de les esque-
lles d’unes vaques que men-
gen calmoses i immutables, 
bellugant la cua per espan-
tar les darreres mosques que 
queden abans no que arribi el 
fred de l’hivern.
 

Xevi Pona
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Tornem a 
l'activitat
El Punt Jove Tortí va tornar a 
obrir les portes el dilluns 13 
de setembre passat després 
d’una any i mig d’inactivitat. El 
Punt Tortí està obert els dilluns 
i els dimecres de 5 a 8 del ves-
pre al primer pis de Ca l’Angla-
da. Aquest servei pretén donar 
resposta a totes les inquietuds 
que puguin tenir el jovent del 
poble i per tant, lidera les polí-
tiques de joventut (coordinant 
els projectes municipals i co-
marcals). 

Oferim serveis d’orientació i 
assessorament en temes labo-
rals, de mobilitat, acadèmics i 
d’habitatge. Així com també, 
un acompanyament en totes 
aquelles propostes, neguits o 
interessos del jovent. Per al-
tra banda, s’ofereixen tallers, 
activitats dinamitzades i pro-
postes pensades per i des del 
jovent del poble i està obert a 
acollir aquelles iniciatives ju-
venils per tal de donar-los-hi 
suport i promocionar-les. 

Enguany, s’ha pogut tornar 
a entrar a les aules de les es-
coles i els instituts on la Ma-
ria, tècnica de joventut de 
l'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, acompanyada de la 
Mireia, tècnica compartida del 
Consell, i dels tècnics de Call-
detenes i Folgueroles, van po-
der-se presentar i explicar els 
serveis del Punt Jove i tot allò 
que el jovent hi podien trobar. 
També, va esdevenir una bona 
eina per recordar que el Punt 
Jove és un espai per a tots i 
totes vosaltres que us podeu 
fer vostre i on sempre hi sereu 
benvinguts i benvingudes!
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En marxa el Consell d'Infants
El dijous 28 d’octubre, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, va te-
nir lloc l’acte de constitució del Consell d’Infants que va comptar 
amb la participació dels 12 consellers i conselleres de 5è i 6è del 
Bellpuig i del Roser, juntament amb l’alcalde i la regidora d’edu-
cació.

El Consell d’Infants és un òrgan de participació infantil. Els 
seus membres són escollits pels mateixos alumnes de les dues 
escoles a través de votacions, i esdevenen els portaveus de tot 
l'alumnat. El Consell d'Infants programa plens mensuals on po-
sen sobre la taula temes, aspectes, idees o interessos que tenen 
per tal de millorar el poble. D’aquesta manera, es dona veu als 
infants del municipi per tal de fer de Sant Julià un poble per a 
tots.

El Consell s'ha reactivat després d’un any inactiu a conse-
qüència de la pandèmia. El nou Consell compta amb una paritat 
total, format per 6 nens i 6 nenes els quals, durant l’acte de cons-
titució van poder exposar tot allò que volien millorar del poble 
aportant idees i iniciatives. A l’acte també hi van assistir els con-
sellers i conselleres suplents d’enguany i els ex-consellers/es de 
l’antic consell, els quals van rebre uns diplomes i unes paraules 
d’agraïment i de reconeixement per part de la regidora i l’alcalde.

Borsa de treball per a joves
Des de fa uns anys el Punt Jove Tortí compta amb una borsa de 
treball per a joves que vulguin oferir classes de reforç i servei 
de cangur a les famílies del poble. Enguany aquesta borsa s’ha 
renovat i s’han incorporat nous joves interessats i interessades 
a buscar una feina per començar la seva vida laboral. Una bona 
oportunitat per començar a fer currículum i guanyar experiència 
en l’àmbit laboral. En aquesta borsa de treball, el Punt Jove Tortí 
juga un paper d’intermediari entre el jovent que s’hi apunta, re-
collint les dades necessàries, i les famílies interessades en rebre 
algun d’aquests serveis. Aquesta borsa és oberta tot l’any de ma-
nera, que s'hi pot apuntar sempre que es vulgui. Així com també, 
les famílies poden recórrer al recurs sempre que necessitin algun 
dels serveis que s’ofereixen. Per més informació us podeu adre-
çar al Punt Jove Tortí dilluns i dimecres a la tarda o bé, ens podeu 
escriure a través del correu, el whatsapp o l’instagram. 
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Els divendres juguem amb valors
Després d’un any estrany, hem encetat una nova temporada 
d’Esport amb valors. Aquest any obert a tothom i sense places 
limitades on tots els nens, nenes, nois i noies hi són benvingu-
des. L’activitat, dinamitzada conjuntament amb l’Associació Es-
port amb Valors, és adreçada a infants i joves a partir de 8 anys. 
Es fa cada divendres a la tarda de ¼ de 5 a ¾ de 7 a la pista 
esportiva de sant Roc. Actualment comptem amb la participació 
d'una desena d’infants i joves. L’activitat és totalment gratuïta i 
voluntària, no obstant, requereix inscripció prèvia a l’Ajuntament. 
Animem a totes i a tots els infants i joves a participar-hi!

Construcció d'una zona chill out
Amb l’objectiu de fer una crida a tot el jovent del poble a venir i 
conèixer el Punt Jove i les noves tècniques de joventut, es va tirar 
endavant la proposta de construir una zona chill out amb palets 
de fusta a la terrassa de Ca l’Anglada. D’aquesta manera, cada 
dilluns els jovent pot pujar a la terrassa a construir el què serà 
la seva zona. La construcció és feta i pensada íntegrament pel 
jovent que hi participa. Amb el material a l’abast decideixen com 
distribuir, pintar o decorar els palets per tal de crear el seu espai.

Sortida a 
PortAventura
El dissabte 6 de novembre 
passat van sortir de Sant Julià 
de Vilatorta tres busos carre-
gats de 127 joves per anar a 
PortAventura. Allà es van tro-
bar amb 55 joves més de Fol-
gueroles amb qui també van 
compartir el dia al parc.

Van sortir a les 8 del matí de 
la plaça Catalunya acompa-
nyats per 5 monitors i monito-
res i la tècnica de joventut. Un 

Taller de cuina 
sense pares
El dilluns 8 de novembre es va 
fer el Taller de cuina sense pa-
res per a joves a l’Espai Activa’t 
amb la participació d'11 joves 
amb ganes d’aprendre a fer 
nous plats i conèixer tècniques 
culinàries necessàries per a la 
quotidianitat. 

El taller, subvencionat per la 
Diputació de Barcelona, con-
sistia en l’elaboració d’un menú 
complet amb primer, segon i 
postres. El taller va començar 
amb una petita explicació de 
les propietats dels aliments i 
de la importància de les dietes 
equilibrades. Els dos grups van 
elaborar el menú proposat de 
manera simultània: una crema 
de verdures de primer, pollastre 
amb mostassa i xampinyons 
de segon, i plàtan fregit amb 
suc de taronja de postres. Els 
participants van poder tastar 
els seus plats i comentar què 
els semblava cada un. Tot ple-
gat va esdevenir un taller inte-
ressant en què els participants 
van aprendre a utilitzar els ga-
nivets, a controlar el temps de 
cocció i a veure diferents for-
mes d’elaborar els plats. 

Si voleu que es facin més ta-
llers com el de cuina o d'altres, 
podeu venir al Punt Jove i fer 
les vostres propostes.

cop al parc van poder gaudir 
d’un bon dia d’atraccions tot i 
les llargues cues i el gran vo-
lum de gent que hi havia. El 

jovent va arribar a sant Julià 
a les 10 del vespre, ben con-
tents i satisfets d'un gran dia 
d'esbarjo i convivència.
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fem comerç, fem poble!

Parlem amb les entitats

Jaume Miravet
President de l'Agrupació Sardanista

Quan neix l’Agrupació Sarda-
nista de Sant Julià
de Vilatorta?

Neix l’any 1970 després que 
s’ajuntessin un grup de noies 
joves que els agradava ballar 
i seguien totes les ballades de 
la comarca. Van començar a 
contractar cobles i fer sarda-
nes i, fins ara. El 2020 vam fer 
50 anys i aquest 2021 ho hem 
pogut celebrar amb l’Aplec 
Comarcal d’Osona. Abans, les 
sardanes es feien a davant del 
bar Núria i el bar Joan. Després 
vam canviar a la plaça de Ca-
talunya abans d’urbanitzar i hi 
havíem d’anar un parell d’hores 
abans per treure les pedres que 
hi havia, ja que durant la setma-
na hi aparcaven cotxes.

Des de quan és president i 
forma part de la junta?

Soc president més o menys 
des del 2000, quan vaig rellevar 
en Josep Tort per la seva mort, 
però abans ja era el tresorer 
de la junta. Crec que en formo 
part des que vaig venir a viure a 
Sant Julià arran del naixement 
de la meva filla, l’any 1992. 
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Abans d’entrar a l’entitat, ja 
ajudava al meu pare, en Dante 
Miravet, quan venia els caps 
de setmana. De fet, excepte en 
Josep Tort i la meva mare, la 
junta és la mateixa des de fa 25 
anys.

M’imagino que esteu contents 
d’haver pogut celebrar final-
ment el cinquantè aniversari.

Sí. El 2020 l’Aplec Comarcal 
d’Osona que s’havia de fer a 
Sant Julià hauria coincidit amb 
el primer cap de setmana de 
juliol, que és quan fèiem els 
anys, però per sort vam parlar 
amb la resta de pobles perquè 
ho endarreríssim tots un any. La 
perspectiva era que vinguessin 
un miler de persones, però amb 
la Covid vàrem ser unes 500 a 
tots els actes (Inauguració del 
monument a la Sardana, el con-
cert amb la Bisbal, les ballades 
de sardanes i a l’Aplec Comar-
cal). També es va fer un home-
natge al meu pare dedicant-li 
una sardana titulada “Amb la 
sardana al cor”, entregant-li una 
placa i va ballar en un anella 
amb la família i els amics. 

Quants socis teniu?
Tenim unes 180 persones que 

paguen una quota de 12 eu-
ros, que després de 6 o 7 anys 
congelada, ara l’augmentarem 
a 15. Els socis no solen venir 
massa a les sardanes, excepte 
pel concert de Nadal, que en 
venen un centenar i per a ells és 
gratuït. La meva intenció és fer 
el màxim de sardanes a l’any. 
Els diners que fem durant l’any 
els guardem i els utilitzem per 
pagar el programa de l’any se-
güent, d’aquesta manera tenim 
un pressupost equilibrat i mai 
tenim pèrdues. 

Després d’un temps parats, 
ara reprendreu l’activitat.

Els hi devíem als socis i 
excepte l’Aplec Comarcal, que 
no formava part de l’activitat 
ordinària de l’Agrupació, no 
havíem fet res des de l’esclat 
de la pandèmia. El dia 19 de 
desembre reprenem l’activitat 
amb el concert de Nadal al Saló 
Catalunya amb la cobla Flama 
de Farners i serà presentat per 
M. Mercè Planas. El dia 9 de ge-
ner, coincidint amb la celebració 
de Sant Julià, tindrem la Jove-
nívola de Sabadell al pavelló i 
el 27 de febrer i 27 de març, la 
cobla Ciutat de Girona. També 
ens agradaria fer alguna cosa a 
Puig-l’agulla, però dependrà de 
si podem comptar amb l’ajuda 
del restaurant. A l’any, contrac-
tem de 10 a 12 cobles gairebé 
concentrades durant els mesos 
d’hivern, les tardes del diumen-
ge al pavelló i no passem fred. 
Una sardana sencera té deu 
tirades, però aquí les fem de set 
perquè la gent prefereix més 
varietat de sardanes i que siguin 
més curtes. 

Són molt cares les cobles?
Per una audició els preus 

oscil·len entre els 750 euros, 
les més barates, i els 1.400, les 
més cares. Els concerts ja solen 
sobrepassar els 2.000 euros. 
L’Agrupació té un pressupost 
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fem comerç, fem poble!

d’uns 15.000 euros l’any i el 
cobrim amb les entrades, les 
rifes del pernil i la subvenció de 
l’Ajuntament. Ara bé, preferim 
tenir un dia menys de sarda-
nes però que les cobles siguin 
bones, com per exemple de 
nivell de la Principal de la Bisbal, 
Els Montgrins o la Maravella. 
Després, hi ha un segon nivell, 
gairebé amb la mateixa quali-
tat que el primer, que serien la 
Ciutat de Girona o la Flama de 
Farners. I després un tercer ni-
vell de cobles bones amb preus 
assequibles: Els Lluïsos o la Ciu-
tat de Sabadell, entre d’altres. 
Per a les audicions al pavelló 
portem cobles més punteres 
perquè sonen més bé en espais 
tancats i els balladors i espec-
tadors que paguen entrada així 
ens ho demanen. En canvi, per 

als actes a l’exterior contrac-
tem cobles més econòmiques 
perquè una més baixa qualitat 
de so passa més desapercebut. 
També hi ha cobles que se’ls pot 
exigir un repertori més complicat 
que d’altres i amb l’obligació de 
tocar certs instruments.

Així mateix, sou present a les 
xarxes socials.

Tenim uns Instagram que té 
200 seguidors en només un any 
i mig. El porta la meva filla i hem 
començat a penjar vídeos. N’hi 
havia un de gravat fent un parell 
de voltes des del mig de l’anella 
d’una sardana de germanor, al 
pavelló, que va tenir molt èxit.

Amb l’Ajuntament hi ha bona 
relació?

Sí, tenim una relació molt 

cordial amb la regidoria de 
Cultura. Tinc una anècdota amb 
l’alcalde de quan era petit. Vaig 
ensenyar-li a ballar sardanes i 
em recordo que el primer dia 
d’assaig es va presentar amb 
uns sabatots de muntanya que 
no sabia ni com podia creuar els 
peus. Li vaig dir que el pròxim 
dia vingués amb espardenyes. 

És complicat el relleu?
Abans, teníem gent jove a la 

competició i a les audicions i ara 
la tenim quan, a l’hivern, venen 
la colla Riallera de Vic i l’Ausa de 
Manlleu a assajar al pavelló. Po-
den haver-hi fins a 40 joves. El 
relleu es produeix quan la gent ja 
és gran. Aquells que han partici-
pat en la competició, quan tenen 
35 anys i fills, ho troben a faltar i 
llavors van a les audicions amb 
els nens. Això sí, la majoria de la 
gent que va als actes sardanis-
tes tenen entre 50 i 80 anys. En 
el món de la competició sarda-
nista, abans hi havia 100 colles 
al primer concurs de l’any i ara, 
amb sort, n’hi ha la meitat. Per 
atraure la gent jove existeix la 
sardana lliure o els punts lliures, 
que es tracta de ballar amb la 
música de la cobla, però amb 
una coreografia diferent. Volem 
fer cursets gratuïts pels socis i 
quan em jubili, d’aquí a un any 
i mig, m’agradaria ensenyar a 
ballar sardanes als alumnes de 
les escoles perquè tinc el títol de 
monitor de sardanes. 

En el teu cas, portes la sarda-
na a les venes.

La meva mare ballava sar-
danes de concurs quan ja 
estava embarassada de mi. En 
una ocasió quan anava amb el 
cotxet em van posar al mig de 
l’anella d’una sardana quan els 
meus pares assajaven a la plaça 
Sant Jaume de Barcelona. Me 
les estimo molt, les sardanes. 
He ballat en diverses colles, com 
La Noguera, però competició la 
vaig deixar ja fa temps.

Isaac Muntadas

Primer Aplec Comarcal d'Osona celebrat al Parc de les Set Fonts, l'any 1972.
Ballada de sardanes de Festa Major davant del bar Núria i del bar Joan.
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Un Aplec
Comarcal lluït
Finalment el 3 i 4 de juliol 
passat vàrem poder ce-
lebrar l’Aplec Comarcal 
d‘Osona amb un any de re-
tard, a causa de la pandè-
mia. El temps ens va acom-
panyar i gaudírem d’un bon 
Aplec que malgrat no po-
der-se fer tots el actes pre-
vistos, durant els dos dies 
hi van assistir més de 500 
persones. Els actes més 
destacats foren l’estrena de 
quatre sardanes (“La sarda-
na dels Tupinots”, “Vilatorta 
t’escau”, “Joventut Vilator-
tina” i “Amb la sardana al 
cor”), l’homenatge a Dante 
Miravet per la seva trajectò-
ria i aportació al món de la 
sardana i el primer concert 
de la Principal de la Bisbal 
a Sant Julià de Vilatorta. 
També actuaren per primera 
vegada al nostre poble les 
cobles la Principal del Llo-
bregat i la Bellpuig Cobla. 

Premi a la 
Continuïtat per 
a l'Agrupació 
Sardanista
Amb motiu dels 50 anys 
de l’Agrupació Sardanista 
de Sant Julià de Vilatorta, 
la Confederació Sardanista 
de Catalunya ha atorgat el 
Premi a la Continuïtat a la 
nostra entitat. L’acte de lliu-
rament es farà el dissabte 
18 de desembre a Sant Fe-
liu de Guíxols en la gala dels 
Premis Capital de la Sarda-
na 2021. Aquest guardó, 
que ens enorgulleix molt, 
serà ofert simbòlicament a 
tots els sardanistes de Sant 
Julià de Vilatorta durant el 
concert de Nadal.

Properes audicions de sardanes
Diumenge, 9 de gener. 5 tarda. Pavelló municipal
Audició de Sant Julià. Cobla Jovenívola de Sabadell

Diumenge, 27 de febrer. 5 tarda. Pavelló municipal
Audició d'hivern. Cobla pendent de confirmar

Diumenge 27 de març. 5 de la tarda. Pavelló municipal
Audició d'hivern. Cobla Pendent de confirmar

Dilluns, 18 d'abril. 5 de la tarda. Santuari de Puig-l'agulla
Aplec de Puig-l'agulla. Cobla pendent de confirmar

El Concert de Nadal, el 19 de desembre
Després de la parada forçosa per culpa de la pandèmia, reprenem 
la nostra activitat amb el tradicional Concert de Nadal a les 6 de la 
tarda del diumenge 19 de desembre. El Saló Catalunya tornarà a ser 
l’escenari de la XXVIII edició d’aquest acte que l’any passat no es va 
poder fer i que comptarà amb la presència de la cobla La Flama de 
Farners, dirigida per Jordi Molina. A la primera part s’interpretaran 
una selecció de sardanes triades especialment per aquesta ocasió. 
La segona part serà dedicada a la música tradicional catalana.

També es farà la tradicional rifa d'una panera de Nadal i d'un per-
nil entre els socis que encertin la butlleta dels mots encreuats que 
hauran rebut a casa seva. Com és habitual els socis de l'Agrupació 
Sardanista tindran l'entrada gratuïta.
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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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Forma part de
les caramelles
més antigues
de Catalunya

Posa't la capa i el barret
i comparteix el goig i l'honor

de ser CARAMELLAIRE DEL ROSER

contacta amb nosaltres i vine
info@caramellesvilatorta.cat

Dues morts molt sentides, la d'en Joan Guàrdia i la d'en Pere Vilaregut

El 2 de novembre també ens va deixar el nostre 
company Pere Vilaregut, que havia format part 
de les Caramelles del Roser fins el 2014 i havia 
estat un entusiasta de la nostra tradició durant 
tota la seva vida. Els caramellaires vam partici-
par a les seves exèquies que es van fer a l'es-
glésia de la Divina Pastora, de Vic, on no hi va 
faltar la seva capa i barret i hi vam interpretar la 
"Cançó del bell indret".

Caramelles del Roser

Caramelles del Roser
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El dia 2 de setembre passat va morir Joan Guàr-
dia, que havia format part de les Caramelles del 
Roser des de l'any 2002. En Joan era informàtic 
de professió i va arribar al poble l'any 2000. Va 
ser una persona molt activa dins de l'entitat com 
a membre de la Junta Directiva, vicepresident de 
des de 2015, i president des del març de 2020 
fins a la seva renúncia, el gener de 2021 a cau-
sa d'una malaltia. El diumenge 5 de setembre la 
seva família li va preparar un acte de comiat civil 
a l'esplanada de l'ermita de Sant Roc. 

L'Assemblea va decidir reprendre 
els assajos el dia 7 de gener
El dia 8 d'octubre passat l'Assemblea General 
de les Caramelles del Roser es va reunir en ses-
sió extraordinària per aprovar el calendari de 
la temporada 2021-2022 proposat per la junta 
directiva. En aquesta reunió hi van ser convo-
cades totes les persones que estan vinculades 
a l'entitat, com a cantaires, músics, cistellaires i 
altres col·laboradors.

Enguany ens trobem que la peça que volem 
estrenar la diada de Pasqua -la caramella "Fes-
tívola" amb música de Jofre Bardolet i Santi Ri-
era i lletra d'Anton Carrera- ja la vam començar 
a assajar la temporada passada, tot i que al final 
no la vam poder estrenar, i per això hem deci-
dit endarrerir l'inici dels assaigs fins al dia 7 de 
gener (normalment comencem a assajar al mes 
de novembre). Aquest endarreriment ens per-
met també estar a l'expectativa de quina serà la 

situació sanitària, que pot condicionar el calen-
dari, però confiem que en qualsevol dels esce-
naris sigui possible celebrar la diada de Pasqua 
Florida el dia 17 d'abril, i l'Aplec Caramellaire el 
dia 25 d'abril.

En el moment de redactar aquesta notícia 
mantenim la voluntat de poder fer la cantada de 
nadales i l’ofici Iesu Salvator, per la Missa del 
Gall, a l'església parroquial de Sant Julià la nit 
del 24 de desembre.
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A poc a poc retornen l'activitat i els projectes. 
Des de finals d’estiu i durant la tardor hem ar-
reglat diferents peces que el tractor de Jali te-
nia espatllades i vam poder comprar i reparar 
una aixeta i una bomba de l’hort de l’escola 
pública que també estaven espatllades.

Ha arrencat el projecte de la confecció d’uni-
formes escolars pels nens i les nenes de Jali. El 
projecte pretén que el sastre del poble i algu-
nes dones confeccionin els uniformes escolars 
i així les famílies no hagin d’anar a la capital a 
comprar-los ja que els hi resulten més cars. La 
intenció és que amb els diners obtinguts es pu-
guin comprar més teles per fer més uniformes.

A Sant Julià també s’han realitzat activitats 
en benefici d’Abaraka Bake. En el tancament 
d’aquesta edició està previst que el 27 de no-
vembre es faci un cercle de percussió, un acte 
per recaptar diners per l'entitat. Donem les 
gràcies als organitzadors com també al casal 
d’estiu Mikofilós de Santa Eulàlia de Riuprimer 
que també va recaptar diners per projectes a 
Jali.

Finalment els voluntaris d’Abaraka Bake han 
començat a tornar a Jali. Durant el mes d’oc-
tubre hi va anar un estudiant del màster en 
desenvolupament i cooperació de la Fundació 
Pere Tarrés i durant el mes de gener hi torna-
ran a anar els estudiants de la UVic - UCC.

Tota la informació de l’associació es pot tro-
bar al blog: 
http://abarakabake.blogspot.com.es/

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta–Jali

Abaraka Bake
Arreglant i començant
nous projectes

De mica en mica el Casal d’Avis torna a la nor-
malitat reprenent les activitats habituals (les la-
bors, el billar, el rummikub i els jocs de taula). 
Tot i la pandèmia, el Club de Lectura ha man-
tingut un funcionament més seguit gràcies a 
les noves tecnologies que han permès mante-
nir el contacte des de casa. 
El primer acte oficial després de l’estiu va ser 
la participació en l’ofrena floral de la Diada Na-
cional de Catalunya, que es va fer al Castell de 
Bellpuig, el dia 11 de setembre passat.
La tardor ens ha animat a organitzar la casta-
nyada que es va fer el dia 7 de novembre amb 
una bona participació de socis. Les castanyes 
les va posar l’entitat es van torrar al pati del 
casal i havent dinat ens les menjàrem acom-
panyades dels panellets que gentilment ens 
va oferir la pastisseria Crossandra. Per raons 
de seguretat vam descartar el bingo que fèiem 
habitualment. Va ser un acte de retrobament 
molt emotiu que ens esperona a continuar or-
ganitzant altres activitats.
El dia 29 de desembre tenim previst fer la Copa 
de fi d’any amb tots els socis i compartir una 
estona acompanyats de la Coral Cants i Ria-
lles, per desitjar-nos tots plegats unes bones 
festes i un feliç any nou.

La junta

Casal d'Avis
Una ofrena floral,
la castanyada i Nadal

Arreglant i començant
nous projectesen
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Enguany la coral Cants i Ria-
lles, celebra el seu vint-i-cinc 
aniversari i per commemorar 
l'efemèride s’han previst di-
verses activitats i concerts de 
música, de cants i de rialles, 
actes que anirem anunciant 
oportunament.

El tret de sortida serà el 18 
de desembre al Saló Catalu-
nya amb el concert de Nadal 
i per tant la primera celebra-
ció d'aquest aniversari. En 
aquesta ocasió es compta-
rà amb la participació d'una 
coral convidada, el Cor de la 
parròquia de Montserrat, de 
Torelló. 

Sota la direcció d'en Pep 
Serdà i la Laura Sureda, la 
coral segueix més viva que 
mai després de tants anys. 
Nou Vestuari, nou logo, nous 
a les xarxes socials (@lacoral_
sjv); amb nombrosos canvis, 
però amb la mateixa il·lusió 
de seguir cantant i fent poble. 

Aprofitant l’avinentesa vo-
lem enviar una forta abraça-
da de record a tots els que 

Coral Cants i Rialles
Fem 25 anys!

que d'una manera o altra han 
participat, ajudat i col·laborat 
durant aquests anys amb la 
coral. Entre tots l’hem cons-
truïda (directors, cantaires...) 
Moltes gràcies. 

Podem dir que Sant Julià 
de Vilatorta compta amb una 
coral plena de valors i força, 
de música i il·lusions. T'ani-

mes? T'agradaria formar part 
de la família de Cants i Ria-
lles? No t'ho pensis dos cops, 
vine. Assagem a 2/4 de 9 del 
vespre cada dimecres a l'Aula 
de Cultura.

T'hi esperem! La coral, una 
feina de tots i de totes! 

Unai Avilés
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COMPRA A PROP,
FES POBLE! 
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El mes de setembre passat els equips del Club 
de Futbol Sant Julià van fer els habituals partits 
amistosos de preparació per arrencar la tempo-
rada 2021-22 amb la novetat d'estrenar la nova 
gespa del camp, la formació d'un equip infantil 
femení i els canvis en el cos tècnic.

CF Sant Julià
Presentació de la temporada

Amb la marxa de Lluís Padrós al Vic-Riupri-
mer, en Xavi Navarro es va fer càrrec de l’equip. 
Els mals resultats van fer que el club prengués 
la decisió de canviar l’entrenador a la setena 
jornada i substituir Navarro per Cesc Pla, que 
fa dos anys va fer pujar el Sant Julià a Sego-
na Catalana. A l'equip tècnic l'acompanyen Al-
bert Victori i Jordi Llopart. La presentació dels 
equips es va fer el dissabte 23 d’octubre. En-
guany el club està format per 6 equips federats, 
2 del Consell Esportiu, l'escoleta i els aficionats.

2a Catalana
1 Jordi Portet, 3 Roger Fontserè,
4 Arnau de la Osa, 5 Josep Fernández, 
6 Sergi Erra, 7 Gerard Torrents,
8 Kiko Lendinez, 9 Javi del Pozo,
10 Biel Godayol, 11 Ferran Vila,
12 Gerard Quintana, 13 Lluc Guiteras, 
14 Joan Oller, 15 Marcel Puig,
17 Nil Torrents, 18 Martí Oliver,
19 Joan Serrallonga, 20 Aleix Pla, 
21 Roger Gómez, 22 Sergi Godayol, 
23 Joel Pérez, 24 Martí Oller.
Entrenadors: Cesc Pla,
Albert Victori, Jordi Llopart.

4a Catalana
1 Diego Ledezma, 3 Sergi Colomer, 
4 Mohamed Azzouzi (Latxo),
5 David Senabre, 6 Mohamed Al Hakeue (Hake),
7 Marc Serra, 8 Roberto Berjón,
9 Liviu Coscodar, 10 Guillem Cuni,
11 Jawad Amhaouche, 12 Joan Grané,
13 Sergi Caniego, 14 Pol Verdaguer,
15 Martí Oliver, 16 Rabie Amhaouche
18 Marcel Puig, 19 Roger Vilalta,
20 Edu donaire, 21 Eduard Fernandez,
22 Lluc Barcons, 25 Mohamed Bourass (Boras).
Entrenador: Lluís González.

Aficionats
Joan Marc Estupiñà, Marc Colomer, 
Guillem Colomer, David Dachs,
Mamadu Embalo, Jason Fernando,
Adrià Maideu, Adrià Montero,
Martí Riera, Ramon Rovira,
Josep Sanglas, Jordi Serra,
Antoni Vargas, Sergi Verdaguer,
Eloi Sabata, Dabo Mballo,
Hassane Balde, Jesús M. Serrat,
Cherif Balde, Gabriel Obiang,
Andres Brito.
Entrenador: Joan Marc Estupiñà.
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Juvenil
1 Arnau Compte, 3 Arnau Boada, 4 Pau López,
5 Marc Gañarul, 7 Eloi Coma, 8 Guillem Castany,
9 Adam El Moujahed, 10 Joel Nuñez,
11 Jordi Sugrañes, 4 Iu Freixenet, 16 Nil Moreu, 
17 Biel Tomas,18 Pol Suñé, 19 Eric Vilamala.
Entrenador: Martí Oller.

Infantil
1 Jan Godó, 2 Roger Portet, 4 Gil Fiter,
6 Bihon Payàs, 7 Oriol Albor, 8 Guillem 
Carbonell, 11Biel Rodríguez, 14 Martí Rovira, 
15 Nil Fernàndez, 16 Oriol Raurell, 17 Jan Clarà, 
19 Oriol Vicente, 20 David Casternado.
Entrenadors: Martí Oliver, Marcel Puig.

Infantil Femení
1 Jenet El Moujahed, 2 Jara Drammeh,
3 Aina Pradell, 4 Ivet Parra, 5 Bruna Rosaura, 
6 Alba Casademunt, 7 Cristina Compte,
8 Tona Rodríguez, 9 Blanca Esquerrà, 10 Joana 
Feiner, 11 Ona Pratdesaba, 14 Berta Pelegrí,
15 Clara Rodríguez, Abril Puigbò, Jana Puigbò.
Entrenadores: Aina Carvajal, Ariadna Puig.

Aleví
1 Akram El Bourkhissi,
3 Rafa Rodriguez, 4 Marc Subirana,
5 Ot Teixidor, 6 Emma Cots,
8 Pol Rabionet, 9 Oriol Rodríguez,
10 Martí Ullastre, 11 Roger Illamola,
12 Roger Bernador.
Entrenadors: Josep Fernández, Iu Freixenet.

Benjamí A i B
A. 1 Jan, 4 Aris Puigbò, 4 Pau, 5 Roger Sánchez,
6 Aris Ferrer, 7 Dídac, 8 Roger Vilalta, 9 Aran Camós,
10 Pol. 11 Bernat, 12 Guillem Garraux.
Entrenadors: Arnau Boada, Arnau Compte.
B. Teo Gracia, Carles Sánchez, Guillem Navas, 
Aran Rovira, Pol Farré, Ylias Jabir, Younes Jabir.
Entrenadors: Albert Oller, Biel Tomàs.

Escoleta
Marçal Vilaró, Albert Sánchez,
Iker Rodriguez, Gael Parrizas,
Nil Santana, Guiu Serra,
Adrià Aguilar, Edu Arranz,
Adam Chaibi.
Entrenador:
Adam El Moujahed.



76

El 6 de setembre passat el CPA Sant Julià de 
Vilatorta va iniciar la temporada 21/22 amb una 
trentena de patinadores i patinadors. Després 
de la temporada passada, que va ser tan es-
tranya, esperem poder entrenar i competir tot 
l’any.

El club segueix apostant per treballar tant la 
modalitat de xou com la individual. Aquest any 
comptem amb un xou de primària format per 
13 patinadores d’entre 8 i 11 anys que esperem 
que obtinguin els mateixos bons resultats que 
van tenir l’any passat. La coreografia que treba-
llarem al llarg de la temporada la presentarem 
al Trofeu de Xous del Mercat del Ram i al Trofeu 
Ausetà. En la modalitat d’individual continua-
rem participant a les competicions organitzades 
per la Federació Catalana de Patinatge, que 
estrena reglament, i a les del Consell Esportiu 
d’Osona. Durant aquest últim trimestre de 2021 
començarem a treballar les coreografies corres-
ponents perquè el gener de 2022 comencen les 
competicions i proves de nivell.

Abans, recuperarem el tradicional Festival de 
Nadal del club obert a les famílies de les nostres 
patinadores i patinadors que es farà el dia 22 de 
desembre a les 7 de la tarda.

Us recordem que aquest any tornem a ven-
dre loteria.

Ens agradaria que més jovent s'incorporés 
al nostre club. Si ho desitgeu, podeu provar-ho 
durant un mes de forma gratuïta. Ens trobareu al 
pavelló els dilluns i dimecres de 17.30 a 19.00.
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Club Patinatge Artístic

Rut Casas torna a guanyar el Campionat
de Catalunya d'escalada en bloc
El 10 de juliol passat a Igualada, Rut Casas 
(Centre Excursionista Manlleu) es va proclamar 
guanyadora de la categoria Absoluta femeni-
na del Campionat de Catalunya d'escalada en 
bloc. Un gran èxit per a la vilatortina tenint en 
compte que una lesió a l’espatlla li ha impedit 
entrenar regularment aquesta temporada. A les 
classificatòries va fer 3 tops i 4 zones en 4 i 7 
intents, els quals li van permetre arribar a les 
finals amb avantatge.

Rut Casas, que prové d’una família d’esca-
ladors i combina aquesta modalitat esportiva 
amb els estudis de fisioteràpia, ja va ser campi-
ona de la Copa i del Campionat d’Espanya en 
bloc i el de Catalunya en bloc en dificultat i en 
velocitat, el 2019.
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i sotscampiona del món d’enduro 2021
Mireia Badia va conquerir el campionat d’Es-
panya d’Enduro per sisena vegada en la seva 
carrera, després de les dues victòries de l’úl-
tim cap de setmana de setembre de la pro-
va de l’estatal que es va celebrar a la Torre 
d’Oristà. Dies més tard Badia es va proclamar 
sotscampiona del món d’aquesta especialitat 
en l’última prova que es va fer a França el ter-
cer cap de setmana del mes d’octubre. En 
aquest campionat la pilot de l’equip Gas Gas, 
que des de fa uns anys viu a Sant Julià de 
Vilatorta, va quedar per darrera de Laia Sanz. 
A l’hora de tancar l’edició d’aquesta revista la 
Mireia té previst impartir un curs en el Cam-
pus d’Enduro, Cross-Conuntry, SuperEndu-
ro i Hard Enduro durant els dies 11 i 12 de 
desembre a les instal·lacions del Pascuet Off 
Road Center de la Bastida de Tost.

Paula Roquer doblement guardonada
en el raid d'hípica Interautonomias 2021
Catalunya va dominar el raid Interautonomias 
2021 celebrat el dissabte 30 d’octubre passat 
a Sanlúcar de Barrameda (Càdis) amb dues 
victòries i un segon lloc per equips. El Po-
nicat format per la vilatortina Paula Roquer, 
Maria Franch, Paula Camps, Marc Salvans i 
Maria Reig va guanyar el P40 per Equips. A 
més Roquer, amb el seu cavall Jolis Safinat 
va quedar tercera en el P40 del campionat 
d’Espanya d’alevins i infantils. En la imatge 
de l'equip, Paula és la primera de l'esquerra.

Berta Morató, primera en el
Campionat de Catalunya de barra fixa
El dia 4 de juliol passat al pavelló d’Olot es 
va celebrar el Campionat de Catalunya de 
Gimnàstica Artística on la gimnasta vilator-
tina Berta Morató Fiter, defensant els colors 
del club gimnàstic Osona en la categoria de 
Base 7 grans, va quedar classificada en pri-
mera posició en la barra fixa, una de les mo-
dalitats que es compon aquesta disciplina, 
amb un total de 11.300 punts. En cadascuna 
de les competicions les gimnastes participen 
en quatre modalitats: terra, poltre, paral·leles 
i barra fixa.
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Després d’una temporada de “re-
lax forçós” al juliol vàrem comen-
çar el compte enrere perquè Sant 
Julià es retrobés amb el bàsquet, 
i la millor manera de fer-ho va ser 
amb la incorporació al club d’un 
equip a Segona Catalana. Amb 
aquest equip comencem amb 
empenta una nova etapa de crei-
xement.

2a Catalana. Aquest equip està 
format per exjugadors de les lli-
gues LEG i EBA i també per dos 
exentrenadors del nostre club. És 
un grup d’amics que van comen-
çar a jugar a les categories infe-
riors i que amb els anys van anar 
agafant camins diferents però 
que tenien un objectiu: formar un 
equip on poder jugar tots junts. 
Ara han trobat el moment i hem 
tingut la gran sort que han escollit 
Sant Julià per iniciar aquesta nova 
etapa. Sabem que són la garan-
tia per fer-nos gaudir de bàsquet 
de gran nivell. Els desitgem molta 
sort i des del club els donarem tot 
el suport que calgui.

Sènior Territorial. Els nois que 
jugaven a Sots-25, aquesta tem-
porada han fet un pas més amb 
5 nous fitxatges i han canviat de 
categoria. És un equip renovat i 
amb moltes ganes de divertir-se 
jugant. La passada temporada 
van decidir no competir i ara fan 
més pinya que mai. 

Mini. Després d’una tempora-
da en blanc han tornat a la com-
petició canalitzant tota la energia 
acumulada en els entrenaments 
i partits. Al tancament d'aques-
ta edició ja han jugat i guanyat 4 
partits. Això promet perquè són 
els màxims encistelladors i els 
que menys n’han rebut, o el que 
es el mateix tenen una molt bona 
defensa i un molt bon atac. És un 
plaer veure’ls jugar: fan fàcil el di-
fícil, es diverteixen, son lluitadors 
i generosos.

Guardeu-vos els dissabtes al 
matí i les tardes dels diumenges. 
Veniu al Pavelló a veure bàsquet 
d'alçada. Us hi esperem!

Club Esportiu Vilatorta

Calendari de gener a maig
(falta el calendari dels Mini que no estarà definit fins al gener)
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de futbol Oriol 
Riera Academy
per a joves 
futbolistes
El camp de futbol de Sant 
Julià de Vilatorta acull entre-
naments específics sobre la 
comprensió del joc cada diu-
menge a la tarda

El nou projecte de l’exfut-
bolista osonenc Oriol Riera ja 
és una realitat. Des del 21 de 
novembre passat, l’Oriol Riera 
Academy obre les seves por-
tes cada diumenge a la tarda 
al camp de futbol municipal 
de Sant Julià de Vilatorta, on 
es realitzen diferents entrena-
ments grupals. La iniciativa, 
orientada a les categories des 
de prebenjamí fins a cadet, 
ofereix als nens i a les nenes 
l’oportunitat de millorar els 
seus fonaments tàctics indivi-
duals per convertir-se en fut-
bolistes excel·lents en la com-
prensió del joc. 

Oriol Riera, que segueix vin-
culat al món del futbol com a 
entrenador i analista a la te-
levisió, realitzant el progra-
ma Gol a Gol a Tv3, ha creat 

i dissenyat una metodologia 
pròpia juntament amb l’entre-
nador osonenc Ramon Ferrer. 
En aquest sentit, la filosofia 
de l’escola es basa a millorar 
la presa de decisions ràpides 
i reforçar les accions on l’es-
portista tingui una dificultat 
manifesta. D’aquesta manera, 
les sessions d’entrenament 
prioritzaran la comprensió del 
joc en els diferents contextos 
ofensius i defensius, amb el 
repte de millorar constantment 
el rendiment dels jugadors i ju-
gadores i ajudar-los a assolir 
el seu màxim potencial.

El cos tècnic de l’Oriol Riera 
Academy, format per entrena-
dors amb experiència en grans 

pedreres catalanes, impartirà 
entrenaments específics de 90 
minuts en grups reduïts d’en-
tre 8 i 10 jugadors/es. L’escola 
ofereix diferents programes en 
funció del número de sessions 
que es vulguin realitzar, des 
d’una en el Pack Simple fins 
a 25 en el Pack Project Player. 
A la web www.oriolriera-aca-
demy.com es poden consultar 
tots els programes disponibles 
i el calendari d’entrenaments, 
com també formalitzar la ins-
cripció a través d’un formulari. 
Per a més informació, es pot 
seguir l’Instagram de l’Oriol 
Riera Academy (@oriolrieraa-
cademy) i posar-s'hi en con-
tacte al telèfon 620935624.

Torneig
de Bàsquet
Lamentem que ja fa dos estius 
que no ens podem trobar en 
el Torneig de Bàsquet de Sant 
Julià. Aquesta pandèmia ens 
ha obligat a no poder celebrar 
aquesta festa del Bàsquet tan 
estimada per tothom.

Però estem més il·lusionats 
que mai per començar a pre-
parar el Torneig del 2022. Hem 
de tornar a reactivar totes les 
parcel·les: Ajuntaments, pa-
vellons, esponsors, trobades 

d’organitzadors i voluntaris, 
contactes amb Federació, 
equips ACB, àrbitres, equips 
participants... molta feina, que 
farem amb molt de gust.

 Tenim la intenció de fer-

ho el darrer cap de setmana 
d’agost de 2022. Ens retro-
bem tots a Sant Julià!

Joan Aragó, Cap de Premsa
del Torneig 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
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No hi va haver sorpreses. Albert 
Orriols, a bord de l’Skoda Fabia 
i amb Lluís Pujolar de copilot es 
va imposar amb autoritat en la 
24a edició del Ral·li Esprint Sant 
Julià, disputat el 23 octubre pas-
sat. Al podi els acompanyaren 
Josep M. Soler-Josep Ramon 
Rebolleda, en segon lloc, i Xavi-
er Agustina-Marta Ylla, en tercer.

Matinal assolellada i bona 
afluència de públic, tant als 
trams com al parc d’assistèn-
cia, situat al polígon la Quintana 
de Sant Julià de Vilatorta. Al ral-
li hi participaren un total de 58 
equips, 53 a la velocitat i cinc a 
la regularitat. 

La prova arribava carregada 
de novetats. En primer lloc, es va 
disputar en aquestes dates tan 
poc habituals (sempre es corre 
a principis d’any) perquè es va 
ajornar a causa de la pandèmia. 
A més, el recorregut incorporava 
un tram més, el de Collsaplana 
i mantenia els de Romegats i la 
Collada del Vilar.

 A diferència de la passada 
edició, els cotxes feren dues 
passades a cada tram (abans 
eren tres passades als dos 
trams). La prova va tenir un total 
de 121,16 km, dels quals 34,6 
foren cronometrats. 

Orriols va marcar el ritme de 
la cursa i s’imposà a tots els sis 
trams. El pilot de l’Escuderia 
Osona manté així el rècord de 
victòries al Ral·li Esprint Sant Ju-
lià, amb set, quatre de les quals 
als últims cinc anys.

A la línia d’arribada, Orriols es 
mostrava molt satisfet per haver 
batut el seu propi rècord de vic-
tòries “en el ral·li de casa”. “Hem 
gaudit de la prova, que s’ha po-
gut disputar amb la carretera 
molt seca, i del tram nou, que 
ens agrada molt”, ha apuntat. 
“El Sant Julià ens ha servit de 
test de cara a les últimes proves 
del Campionat d’Espanya i del 
de Catalunya, amb les quals tan-
carem la temporada”, ha afegit.

David Roquer, acompanyat del seu habitual copilot Albert 
Trasserra, va fer un bon Ral·li amb el Renault 5GT Turbo, 
aconseguint la 10a plaça de la general i tercer d'Escuderia 
Osona.

Jordi Tió amb el Renault Clio RS Sport, aquesta vegada 
acompanyat per Arnau Parera, van marcar molt bons temps 
des del primer tram destacant un 8è scractx al tram de La 
Roca, a la segona passada. El fet d'atrapar el dorsal 22, en 
el segon tram, el va perjudicar en el resultat final, tot i així 
va aconseguir la tercera plaça en la categoria Grup N3, i un 
meritori 14è lloc de la general.

Cal destacar la participació de Ramon Abad, copilot de 
Josep Traserra, que amb el Porsche 911 GT3 va fer 13è de la 
general, i l'actuació de Gil Castañé (pare i fill) que competien 
amb un BMW M3 i que van aconseguir el lloc 21.
 Els pilots van gaudir del Ral·li de casa i des d'aquí volen 
agrair el recolzament i ànims dels aficionats.

Bona actuació dels pilots vilatortins
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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

ENTREPANS - TAPES VARIADES
PLATS COMBINATS -CASSOLA

Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta
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S'acosten dates senyalades. 
Ho intuïm en l’ambient. Des 
del nostre balcó privilegiat de 
ca l’Anglada observem com de 
mica en mica cauen les fulles 
dels arbres del jardí i el fred 
cada cop es fa més viu. “Blau 
d’hivern”, “neu i gebre”, “som-
nis i estels” comencen a enfilar 
el nostre imaginari, enriquint 
els textos de les cançons que 
entonem amb alegria els nens i 
les nenes de l’Aula de Música. 
La comunió dels nostres cants 
fa que aquestes tardes, en què 
la llum del sol cada cop és més 
tènue i crepuscular, transcorrin 
amb una sensació de calidesa 
i benestar. 

L’Aula de Música de Sant 
Julià de Vilatorta aquest any 
ens hem retrobat presencial-
ment amb més força i alumnat 

que mai. Durant la pandèmia 
vam poder mantenir la nostra 
activitat de manera telemàtica, 
demostrant capacitat d’adap-
tació i reinvenció, però és in-
commensurable el valor de 
poder-nos trobar en directe. 
El cant coral, un dels pilars fo-
namentals de la nostra escola, 
va ser de les activitats que va 
quedar si no parada, sí més 
afeblida. Són sabuts els bene-
ficis inherents del cant coral. 
No cal dir-ho en aquest poble 
on el cant és bressol d’una 
de les seves tradicions més 
genuïnes. 

El cant col·lectiu té uns efec-
tes socials, físics i psicològics 
en la persona llargament estu-
diats. Per esmentar-ne alguns: 
permet connectar amb el sen-
tir més íntim de l’individu, és 
font d’expressió individual i de 
comunicació grupal; ens igua-
la i permet desenvolupar la 
capacitat de treball en equip, 
ja que involucra i implica 
aquells qui en són partícips; 
desperta el gust per la música 
i educa l’oïda; és portador de 
valors socials i culturals, enri-
queix el llenguatge i contribu-
eix a la transmissió del reper-
tori tradicional de cada poble 
o cultura. Una educació musi-
cal completa exigeix, doncs, 

de la pràctica coral en grup, 
ja que d’una manera ràpida i 
directa ens permet experimen-
tar la música a la nostra pròpia 
pell, amb el nostre instrument 
més genuí, que és la veu. 

L'Aula actualment compta 
amb dos grups de cant coral, 
d’edats compreses entre els 
6 i els 12 anys. Tot i així, la 
veu cantada és ben present 
en totes les etapes musicals 
prèvies, en els programes de 
CoNeix la Música o Sensibi-
lització Musical que també 
realitzem a Sant Julià. És en 
aquest període (dels 0 als 6 
anys) on els infants són més 
sensibles als estímuls sonors 
i on comencen a relacionar-se 
de manera musical a través 
de l’exploració del seu so per-
sonal que emana de la veu. 
Defensem la importància de 
cantar des de ben petits i en 
reivindiquem el seu ús fora de 
l’àmbit purament acadèmic. 
Per això, també promovem la 
implicació de l’alumnat en ex-
periències corals vinculades al 
poble i a les seves tradicions. 

Recordareu amb tristesa 
que fa dues primaveres que no 
podem sortir a cantar carame-
lles, una de les activitats que 
formen part també del nostre 
programa anual i que cada 
any hi participem amb molt 
d’orgull. Aquests dies, però, si 
passeu per la plaça Major els 
dijous a la tarda, i pareu l’orella 
sota els murs de ca l’Anglada, 
tornareu a sentir els nostres 
cants. I és que si aquest Na-
dal la covid ens dona treva, 
podrem recuperar el concert 
de Nadal i la nostra tradicional 
cantada de nadales on con-
juntament celebrem (alumnes, 
famílies i professors) l’arribada 
de l’hivern i de les festes na-
dalenques. 

Us convidem a acompa-
nyar-nos-hi! 

Mar Cañellas Ruiz, 
professora de l’Aula de Música 

de Sant Julià de Vilatorta
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Llar d'infants 
Patuleia

L’octubre del 2001 la Llar d’In-
fants Municipal Patuleia obria 
les portes. L’Ajuntament va 
apostar per oferir a les famí-
lies del poble un nou servei 
dedicat a la primera infància 
(0-3 anys). És així com va co-
mençar a caminar aquest petit 
projecte que, de mica en mica, 
amb el pas dels anys s’ha fet 
més gran i ens hem fet nostre, 
de tothom, dotant-lo del va-
lor educatiu que correspon en 
aquesta etapa.

Als inicis, la Patuleia era un 
centre d’una sola línia, però de 
seguida va quedar petita i el 
curs 2005-2006 es va fer l’am-
pliació del que en diem “la part 
nova”, oferint així una doble 
línia de P1 i P2. Amb tot això 
l’equip de mestres també va 
anar creixent i cadascuna va 
aportar a la llar el seu granet 
de sorra.

Per la Patuleia han passat 
molts infants i amb ells hem 
anat evolucionant. De fet, si mi-
rem com era la llar fa uns anys 
enrere i com és ara, es poden 
observar grans canvis de me-
todologies, espais, materials, 
maneres de fer... adaptant-nos 
a les necessitats del moment, 
però sempre tenint en compte 
l’infant i la seva família, els veri-
tables protagonistes d’aquesta 
història.

De la mateixa manera que 
tots els que han passat per 
la Patuleia han deixat la seva 
empremta, també ens agrada 
pensar que la llar els ha deixat 
una petita llavor. Segurament 
que recordeu una mica el vos-
tre pas, ja sigui com a pare i 
mare o com a infant: moments 
feliços, els aprenentatges, les 
pors d’haver escollit bé pels 
vostres fills o filles, l’enyoran-

Ja tenim 20 anys!
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ça de canviar d’etapa i dir-nos 
adéu o fins a reveure, fer nous 
amics que perduren al llarg 
dels anys... moments únics i 
especials.

Per reviure aquell primer 
any, volem agrair a la primera 
promoció de la Patuleia (2001-
2002) la visita que ens han fet 
i ens han comentat quins re-
cords encara els perdura del 
seu pas per la nostra llar d’In-
fants: 

L’Andrea ens explica que 
“quan em va venir a buscar la 
mare li vaig dir: què fas aquí, ja 
pots marxar!”. La Laura recor-
da que es volia enfilar al gron-
xador de l’entrada tot i que era 
de decoració. A la Marta li ve a 

la memòria la caseta del pati i 
com hi jugaven tots a dins i la 
Maria l’espectacle de les Tres 
Bessones de final de curs i el 
biberó que va donar a un xai en 
la sortida a la granja, com en 
Jordi, que a més a més encara 
té l’orla de final de curs penja-
da a l’habitació. En Gerard i la 
Cristina recorden poc del seu 
pas per la Patuleia, però ens 
comenten que els hi ha fet mol-
ta il·lusió retrobar-se amb els 
antics companys i poder veure 
la Patuleia novament.

Volem aprofitar per felicitar 
totes les persones que d’una 
manera o altra han contribuït a 
arribar a aquests 20 anys, i es-
perem fer-ne molts més!
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Bon Nadal
a tothom i

bones festes! 

de part
de tot

l’equip de
la Patuleia
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Aquest és el poema que van escriure les famílies a final de 
curs (2001-2002) per agrair el primer any de la Patuleia:

ESTIMEM LA PATULEIA

Els nens de la Patuleia avui ens volem explicar
i junts hem decidit que unes parauletes us volem dedicar.

Agraïts estem per la vostra dedicació,
però sobretot pel molt que ens heu estimat.

EIs Estels, les Llunes i els Sols,
tot un firmament d’animetes

us ho diem de molt bon grat.

La Vanesa, la Glòria i l’Elena
són unes mestres com cal,

ah!... I també la Maria
que sempre ens ha fet el millor tall.

Volem que el curs vinent res canviï
la Patuleia ens agrada tal com està

contes, cançons, la Cleta,
i que vingui l'Anna a veure'ns
que llaminadures ens portarà

Aquesta és també la nostra família
i... res més que un petó

doncs això ja s'ha acabat!

Nens i nenes de la Llar d'infants Patuleia
juliol de 2002

IMATGES

(Pàgina anterior) La Cristina Martínez, 
la Maria Cunill, la Laura Sellabona, 
l'Andrea Terceño, en Gerard Tort, en 
Jordi Boixeda i la Marta Torres, els 
primers alumnes de la classe dels 
Sols, els més grans de la Patuleia, 
s'han volgut fotografiar en el mateix 
lloc i amb la mateixa posició que 
ho van fer fa vint anys, quan tenien 
entre 3 i 4 anys.

La Llar d'infants Patuleia es va 
començar a construir la primavera 

del 2001 i va tenir un cost 
pressupostat de 47,3 milions de 

pessetes. Va obrir les portes el dia 
17 de setembre de 2001 amb 23 
nens i nenes -d'edats compreses 

entre els 4 mesos i els 3 anys-, tres 
mestres i una cuinera. Aleshores 
tenia una sola línia. El curs 2005-
2006 es va ampliar per oferir una 

doble línia de P-1 i P2.
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AFA Bellpuig

Aquest setembre l’AFA Bellpuig 
ha començat fort, amb novetats 
destacables!

Al Pati d’infantil, a l’espai on 
anteriorment hi havia una es-
tructura amb un gronxador, s’ha 
construït una àgora multifuncio-
nal. Aquest nou espai permet 
múltiples activitats. Des d’acti-
vitats motrius, lliures o guiades, 
fins a activitats més tranquil·les 
com explicar contes. Des d’aquí 
agraïm l’enginy i destresa de 
Suayam pare de l’escola, que 
ha liderat el projecte.

També pensant en els més 
petits, a les aules de P3 P4 i P5, 
s’ha instal·lat uns panells al sos-
tre per minimitzar els efectes de 
la reverberació que es produïa 
a causa del soroll del dia a dia 
a les aules i així aconseguir un 
espai molt més confortable 
acústicament. Aquests panells 
han tingut un gran èxit i mestres 
i alumnes gaudeixen d’unes 
jornades molt més agradables. 
Des d’aquí també volem agrair 
la implicació de pares d’alum-
nes que han fet realitat aquest 
projecte liderat per Lluís Verda-
guer, a qui se li agraeix el temps, 
la organització i la dedicació.

Un altre gran èxit d’aquest 
curs ha estat l’inici de les extra-
escolars de tarda amb més d’un 
centenar d’infants inscrits en les 
diferents activitats proposades.

Les activitats que s’han po-
sat en funcionament són l’an-
glès a tots els nivells, trail run-
ning a partir de P3 i pack d’art. 
Aquestes ja es portaven a ter-
me el curs passat. I com a no-
vetat, aquest any, també s’ha 
aconseguit unir prou alumnat 
per engegar el bàsquet amb 
una dotzena d’infants, escacs i 
robòtica. En aquest sentit agra-
ïm especialment el lideratge, 
gestió i bon funcionament a la 
Sílvia Amblàs, mare de l’escola, 
qui ha aconseguit quadrar-ho 
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tot per fer-ho possible amb la 
dificultat afegida d’haver en-
tomat recentment el relleu a la 
Núria Blanch, a qui també agra-
ïm moltíssim els anys dedicats a 
aquesta tasca.

I això no s’acaba aquí, amb 
el que portem de curs, l’AFA ha 
participat en diverses reunions 
amb l’Escola i l’Ajuntament per 
tal de definir, de manera coor-
dinada, els projectes i prioritats 
de cara el curs 2021-2022. En 
paral·lel, durant el mes d’octu-
bre s’ha convocat una assem-
blea amb els socis per, entre 
altres qüestions, recollir pro-
postes d’iniciatives i d'activitats 
per part de les famílies. Agraïm 
també a l’Escola i a l’Ajunta-
ment la voluntat d’entesa i co-
ordinació, com també als mem-
bres de l’AFA que n’han set part 
implicada.

Finalment, destacar que 
s’han posat en marxa les dife-
rents Comissions de l’AFA: Eco-
nòmica, Extraescolars, Acollida 

i menjador, Festes, Projectes, 
Comunicació, Socialització de 
llibres, TIC-TAC, i Diversitat i 
Gènere.

Us esperem cada divendres 
al Bus- Bici, que ha tornat a en-
gegar amb una alta participació.

Per continuar fent coses pels 
nostres infants, us animem a 
participar activament de les ac-
tivitats de l’AFA a través de les 
diverses comissions de treball. 
Totes les idees i aportacions 
són molt valuoses! Per saber-ne 
més, escriviu-nos a: afabell-
puig@gmail.com.

Recordeu que podeu seguir 
l’actualitat de l’AFA Bellpuig al 
web
https://agora.xtec.cat/ceipbell-
puig/categoria/afabellpuig-wor-
dpress-com/
i també a les xarxes socials: 
afabellpuig_stjv

Gràcies per llegir-nos i que 
tingueu unes bones festes!

AFA Bellpuig

Novetats!
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El professorat de l’escola Bellpuig hem iniciat aquest 
curs amb la dinàmica “dues veritats i una mentida” 
que ens ha ajudat a trencar el gel i conèixer-nos una 
mica més entre nosaltres. Els infants comencem un 
nou curs amb moltes ganes i aquest any amb una 
il·lusió especial, la de retrobar-nos de nou amb els 
companys i companyes del mateix nivell. L’any pas-
sat molts de nosaltres ens vam haver de dividir en 
dos grups per reduir al màxim el nombre d’alumnes 
per aula a causa de la pandèmia i aquest setembre 
ens hem tornat a ajuntar. Com que feia temps que 
no ens vèiem i alguns no havíem tingut l’oportunitat 
d’acabar de conèixer-nos hem portat a terme dife-
rents dinàmiques per tal d’ajudar-nos a cohesionar 
el grup. Les estones de treball a l'aula i joc al pati 
també han ajudat a apropar-nos els uns als altres.

Els més petits i petites de l’escola hem fet dife-
rents activitats com “el joc de la pilota” un joc per 
presentar-nos i conèixer quins són els noms de tots 
els companys/es; “els continents”, una activitat que 
pretén que els infants busquin estratègies i acords 
per tal que tots hi puguin entrar; “el cèrcol”, un joc 
amb l’objectiu que el cèrcol passi per tota la rotllana 
sense tocar a terra i sense que ningú es deixi de les 
mans.

Els mitjans hem dut a terme “la cançó i les abra-
çades”, una dinàmica que consisteix a ballar lliu-
rement i abraçar-se a un company/a diferent quan 
para la música; ”el joc de coneixença”, que tracta 
d’explicar coses d’un mateix i posteriorment reco-
nèixer els companys/es llegint la informació; “el qui 
és qui”, on cadascú havia de buscar un membre del 
grup que tingués una característica determinada. 

El grans, el primer dia hem sortit de l’esco-
la per anar al parc de les Set Fonts i fer un “joc 
de pistes” amb la finalitat d’esbrinar un missatge 
ocult, relacionat amb el tema del curs. L’endemà, 
al pati de l’escola, cada grup ha obert els sobres 
i ajuntant-los tots han trobat un encriptador que 
els ha permès desxifrar el missatge: “mens sana 
in corpore sano”. Aprofitant l’activitat hem “encrip-
tat missatges” i desitjos pel nou curs destinat als 
altres companys i companyes. També hem fet un 
“autoretrat amb secrets”, on cada infant s’ha di-
buixat amagant tres coses que li agraden o que el 
defineixen. 

També, a tots els cicles, hem fet diverses dinà-
miques des de l’àrea d’educació física, de música 
i dansa i de llengua anglesa. Comencem un nou 
curs amb moltes ganes! 

Equip directiu de l'escola Bellpuig

Ens retrobem
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AFA del Roser

Estrenem aquest nou espai 
reservat per a l’AFA del Roser 
quan acabem de celebrar la 
nostra Festa Major. Durant els 
dos dies de festivitat, hem vist 
moments intensos per a uns 
i molt més per a uns altres, 
tots difícils de calibrar: un gru-
pet de 3er de Primària saltant 
i cantant de fons "aaalegria, 
és festa majooor!”; i una pro-
minent veu de P3 travessant 
per la porta “Avui m’ho he 
passat súuuuuper súuuuuper 
beeeeé”; i un parell d’amigues 
amb to d’exclamació “Que bo-
níssima era la xocolata desfe-
ta!”; i aquell intercanvi de som-
riures d’una parella d’avis just 
sortint del concert agafats del 
bracet. I és que com a bona 
festa major, no ha faltat res! El 
correfoc, els gegants, els balls, 
els jocs... aquells que amo-
rosien els nostres infants per 
anar a dormir i els mateixos 
que mantenien viva la il·lusió 
per a despertar-se novament 
l’endemà. Intuïm una intensi-
tat similar durant els dies pre-
vis dins d’un modest despatx, 
tot bevent aigua enmig de la 
sobretaula familiar i entre lí-
nies just acabant de redactar 
el programa de la festa major. 

Arribat el dia, com si fossin 
veritables fades del bosc, en-
mig d’aquella extensa verdor 
alimentada per les darreres 
pluges de tardor, es van dis-
tribuint de mica en mica per 
rebre a tots els nens i les ne-
nes amb el seu enèrgic “Boo-
on diaaa!” com de costum. La 
mateixa energia que ràpida-
ment s’encomana a les altres 
veus de fons que van arribant 
alternes dient “Booon diaaa 
Vicenç!” com de costum. Qui-
na manera indescriptible de 
començar el dia. I a la sortida, 

Festa Major
del Roser
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alguns pares veuen amb cert 
“recel” el que no van poder 
veure amb ulls d’infant i afor-
tunats aquells que ara entra-
nyablement ho rememoren 
amb una mirada de complici-
tat cap als seus infants. Tots 
convençuts que aquells a qui 
més estimem, estan en les mi-
llors mans que podrien estar 
i que no hi ha prou “gràcies” 
al món per poder-vos donar i 
quin plaer d’haver-vos pogut 
conèixer fa molt temps i que 

continueu alimentant la gran 
família que som. Ens plau 
compartir un d’aquests mo-
ments intensos amb tots els 
conciutadans, encara que així 
com algú va pronunciar: “una 
imatge val més que mil parau-
les, però el millor és el record”; 
records que anem guardant 
dins dels nostres cors, els que 
ens fa ser millors persones i 
millors professionals. 

AMPA del Roser

Els alumnes de tercer visiten l'Ajuntament
El 18 de novembre passat els alumnes de tercer de primària del 
Col·legi El Roser van visitar l'Ajuntament, l'alcalde els va rebre a 
la Sala de Plens i va respondre a les seves preguntes. Després de 
la foto de grup van visitar les dependències de la Casa de la Vila 
i parlaren amb el personal administratiu. L'alcalde va entregar un 
escut de Sant Julià de Vilatorta per pintar a tots els alumnes com 
a record de la seva visita.
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Des de l’escola El Roser, hem donat la 
benvinguda a aquest nou curs amb la 
il·lusió d’ajudar els nostres alumnes a 
créixer acadèmicament i emocional-
ment. Com treballem?

Treball per projectes. Dins de la 
nostra metodologia també hi tenen ca-
buda els projectes. La cooperació, l’es-
forç, la recerca i l’autonomia sempre hi 
són presents.

Llengües estrangeres: anglès i 
francès. Comencem l’aprenentatge de 
l’anglès a P2 i el francès a 5è de pri-
mària. Potenciem al màxim l’expressió 
oral i escrita en aquestes llengües. Ac-
tualment, tenim extra escolar d’anglès 
només parlat, on es millora la fluïdesa i 
l’expressió oral. 

Treball fora de l'aula Aprofitem al 
màxim el bosc de l’escola i el seu en-
torn per realitzar diferents activitats. 
Gaudim d’una escola envoltada de na-
tura, que utilitzem com a aula.

Gust per la lectura. Dediquem una 
sessió diària a la lectura i la treballem 
de forma amena, en forma de debat, de 
joc... llegim individualment, en grups, 
per parelles... El nostre objectiu és que 
els infants tinguin l’hàbit de llegir. Els 
ajudem perquè siguin capaços d’en-
tendre el que llegeixen i desenvolupar 
esperit crític.

Vetllar per l'educació en valors i de 
respecte. Disposem de comissió de 
convivència. Afavorim el respecte, el 
diàleg i la pau. Donem eines als nostres 
alumnes, perquè tinguin la capacitat de 
prendre bones decisions, que els ajudin 
a ser feliços i a fer feliços als altres.

Extraescolar de teatre musical. 
Aquesta activitat consisteix a combinar 
la música, el teatre i el ball. L’alumnat 
aprèn a comunicar-se i expressar-se 
mitjançant el cant i els moviments cor-
porals. 

Comissió cultural juvenil. Aquesta 
comissió està formada per dos alumnes 
de cada curs d’ESO. Juntament amb 
l’equip de mestres de la comissió, inter-
canvien idees, opinions, i organitzen to-
tes les festivitats de l’escola.

Som escola, som equip!

Gaudim educant
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Perruqueria Montse
PERRUQUERIA

-Estilisme
-Servei de tricologia avançada

(caiguda dels cabells,
ressecament, etc)

- Servei de rejoveniment dels cabells
PERRUQUERIA TERAPÈUTICA

I D'ACOMPANYAMENT
-Recuperació del cabell

post-tractament de quimioteràpia
-Servei de postisseria

50 anys al teu costat.
Tradició i innovació,

de generació en generació
Instagram: @cmestilistes

www.cmestilistes.com
Telèfon: 669926371

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

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

Ba r 
NÚR IA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43

Sant Julià de Vilatorta

Restaurant
Sant Jordi
Avinguda de Sant Jordi, 41

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

www.restaurantsantjordi.es
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HORITZONTALS: 1: Professió que ens informa cada 
dia del que passa en el món. Es dirigeix. 2: Acció vio-
lenta i sobtada contra algú. Conjunt d’idees i opinions 
sobre una matèria. Radi. 3: Sense problemes de salut. 
Poema. Transformador de corrent. 4: Tesla. Ens la fan 
quan anem a fer una revisió mèdica. Àrea. 5: Quart 
mes de l’any. Nota musical. Un àcid ribonucleic an-
glès. 6: Admiració excessiva i exagerada que sent una 
persona envers ella mateixa. Gos. 7: Superfície. Matrí-
cula islandesa. 8: Un dels estats de la matèria. Part del 
cos on hi ha els dits. Relacionada amb l’oli. 9: A l’altre 
costat del mar. Sodi. Nitrogen. 10: Nom d’un perso-
natge seductor de l’obra Mirall Trencat. Els anem per-
dent amb l’edat. 11: La dona d’Abraham. Rengleres. 
El què necessitem per viure. 

VERTICALS: 1: Arrels comestibles que els encanta 
als conills. 2: Antiga organització terrorista basca. Ba-
tussa. 3: Déu egipci del sol. Detenir. 4: Emblemàtica. 
L’antiga República Democràtica d’Alemanya. 5: Oxi-
gen. Famós pintor empordanès. Cap vegada. 6: L’uti-
litzem per sintonitzar la ràdio. Antiga Tailàndia. Fluor. 
7: Ídem. La part que ens indica el color dels ulls. Aquí. 
8: Comunitats fanàtiques. Verbal. 9: Crepuscle. Dolor. 
Xai. 10: Erbi. Idiotes. 11: L’actual Pèrsia. Autèntic. 12: 
Cinc romans. Vocal rodona. Metall molt dur. Els discs 
de llarga durada d’abans. 13: Cofre. Apropa.

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Granota (gra + nota)

Encreuat:

Entreteniments: Marc Costa / Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Joc de rabiosa actualitat

Les set diferències
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Ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

Sant Julià de Vilatorta

Quarta

generació

de carnissers

xarcuters 
i ramaders

EstEm al carrEr dEl rEctor roca, núm. 9
(al costat dE l'Església)

sant Julià dE Vilatorta

PER ENCÀRRECS:

• Porc Duroc 
• Vedella Angus (sempre femella)
• Xai, Cabrit
• Aviram de tots tipus
• Arrebossats variats

ELABORACIÓ PRÒPIA

• Àmplia selecció d'hamburgueses
• Àmplia selecció de croquetes
• Embotits cuits i curats
• Formatges
• Plats precuinats

LA QUALITAT I EL SERVEI
ENS DISTINGEIX

T'HO PORTEM A CASA
CONSULTA ELS HORARIS

93 812 20 92 - 649 905 230

649 905 230

jordigallart@casagallart.net
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El concurs
Estrofa dels goigs de Sant Julià:

"S'ufana aquesta parròquia per tenir tal guardià, 
per l'ajuda protectora que li don Sant Julià,

lo qual tres títols té ja: abat, màrtir, confessor;
Sant Julià advocat nostre, sigueu nostre protector". 

El dia 9 de gener és Sant Julià, patró
de la parròquia. On va néixer aquest sant, 

segons la lletra dels goigs?

A. Sevilla.
B. Antioquia.

C. Sidney.

SOLUCIÓ DEL NÚMERO ANTERIOR

D'on prové la paraula Pleuna?
A. Dels afores de la ciutat de Plevna

En aquesta ocasió no hi ha va haver 
guanyador. El premi va quedar desert.
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Entre tots els encertants se sortejarà
un magnífic

TORTELL DE REIS
per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Per participar en el concurs
Vilatorta pam a pam

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

abans de les 12 del migdia
del divendres, 31 de desembre,

amb les dades següents:

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

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

FRANKFURT
SANT JULIÀ

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

SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Vilatorta

De la història documentada del municipi es 
desprèn que Sant Julià de Vilatorta ha tingut 
38 alcaldes, 9 dels quals han repetit mandat en 
diferents períodes. El primer alcalde documen-
tat és Francesc Puigsec, el 1843. Joan Rosell 
Ballús és l'alcalde que s'ha mantingut més 
anys consecutius en el càrrec (16), del 1995 
al 2011.

El 5 de gener de 1976 Sant Julià de Vilatorta 
veia per primer cop els Reis de l'Orient. La 
colla sardanista Joventut Vilatortina va tenir 
la idea d'organitzar una cavalcada de Reis al 
poble. Fins aleshores els reis eren imaginaris 
i se'ls rebia amb atxes de barballó enceses. 
Quan es tornava a casa, i com per art de mà-
gia, els Reis ja havien passat.

La dada: 38

La data:
5 de gener de 1976



Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

Núm. 91
Any XXX - IV època
Nadal 2021

EN AQUEST
NÚMERO
DESTAQUEM:

Vilatorta

Mor mossèn Jaume Reixach, rector de Sant Julià i Vilalleons

Arriben els Fons europeus per a les famílies i empreses

Aprovat un recàrrec del 50% de l'IBI per als habitatges buits

Els solars no edificats pagaran per a la recollida de verd

Comencen les obres de construcció de la biblioteca

Estudi de mobilitat: un procés participatiu per fer un poble més amable 

Joaquim Forn descobreix la placa de la plaça de l'U d'Octubre

Comiat d'Albert Planes com a metge de Sant Julià

Entrevista a Ramon Rossinés

La primera cavalcada de Reis de Sant Julià de Vilatorta

On va a parar la roba dels contenidors?

Els serenos de Sant Julià

Els retaules barrocs de Vilalleons

Els 20 anys de la Patuleia

...i tots els actes de Nadal i Reis


