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Fem petar la xerrada

Ja tornem a ser estiu. Amb les vacances gaudim de més 
temps per nosaltres. I pensava en una de les coses que ve 
de gust en el temps de la calor: fer petar la xerrada! Una 
cosa que la pandèmia no ens pot arrabassar.
Fem-la petar. Amb les cases veïnes, a les terrasses dels 
nostres bars, a les botigues o a les parades del mercat. 
Perquè no ens ho sembla però és una bona manera de re-
trobar-nos. No us ve de gust després de tant confinament? 
Mentre escric aquestes línies no sé si ho haurem de fer amb 
mascareta o sense, però segur que si la fem petar a l’aire 
lliure i, a més, estem vacunats, ho podrem fer amb relativa 
tranquil·litat.
I ara us vull parlar de quatre llocs on segur, segur que han 
petat la xerrada. Us els enumero:
• A l’esplai Serrallonga les tardes de dissabte. Felicitats al 

jovent que ha recuperat l’esplai. Sou molt grans! Jovent 
que s’autorganitza i s’empodera pel simple fet de com-
partir experiències, jocs, excursions i, per tant, de viure!

• Al Camp Tortí durant quinze dies de juliol. Aquest any 
hem llepat bastant per culpa de la covid -l’any passat no 
vam haver d’anul•lar cap grup!- però les ganes de l’equip 
de monitors, de la penya que hi havia, i de les regidores... 
ho hem salvat! I en tot cas a l’acampada al pantà de Sau 
molts ja ens hi haguéssim quedat.

• Al Servei d’Intervenció Socioeducativa. Els dilluns i els 
dijous d’aquest curs quitxalla amb molt potencial ha 
crescut amb més força que mai. És un espai on les fa-
mílies hi som convidades, amb les orientadores que fan 
que la canalla ho passi bé fins i tot si fan repàs d’escola!

• A l’espai Activa’t! Quin goig retrobar-se. La nostra gent 
gran hi està molt bé. Algunes són ànimes vives de l’espai 
Activa’t, en aquesta revista no us perdeu el "vivències i 
experiències" amb la Conxita Godayol

La feina de l’Ajuntament no només és fer obres (que tam-
bé!), sinó fomentar la cohesió social. Cuidem-nos i trobem 
aquests espais per compartir. La propera trobada: la Fes-
ta Major. En aquesta revista hi trobareu tota la informació. 
Gaudim-la molt, aprofitarem per fer petar la xerrada!

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
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Un 96% d’indicadors positius de transparència. El lloc web de l’Ajun-
tament ha tornat a obtenir el segell Infoparticipa de reconeixement a 
la transparència i a la comunicació local. Cada any s’incorporen noves 
exigències: en aquesta edició, per exemple, es demanava la publicació de 
les sentències judicials que ha rebut l’Ajuntament i l’aprovació d’un codi 
de conducta dels càrrecs electes, quelcom que, per tant, ja podeu trobar 
al lloc web Vilatorta.cat. El 10 de maig passat la Universitat Autònoma 
de Barcelona va lliurar aquest distintiu, basat en la Llei de Transparència 
del 2013, a un total de 121 ajuntaments, onze consells comarcals i tres 
diputacions de Catalunya.

EL WEB DE L’AJUNTAMENT OBTÉ UN 
ANY MÉS EL SEGELL INFOPARTICIPA

El Centre d’informació turística
torna a obtenir el distintiu Biosphere

En un acte celebrat al HubDigital de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
el divendres 7 de maig passat es van lliurar el distintius del Compromís 
per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona Biosphere a un total 
de 664 empreses, entre elles el Centre d'informació Turística de Sant Julià 
de Vilatorta que ja el va obtenir el 2018 i el 2019. 

El Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere, és un distintiu desenvo-
lupat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç per garantir la 
qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics basant-se en els disset Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 

Mor
Segundo López

El dimarts dia 20 d’abril passat 
va morir Segundo López, a causa 
d’una greu malaltia. En Segundo 
era vigilant municipal de Sant Julià 
de Vilatorta des de gener de l’any 
2009, molt conegut per tot el poble, 
no només per la seva feina, sinó 
també perquè era veí de Sant Julià.

L’Ajuntament va voler emetre 
una breu i emotiva nota de comiat:

“Després d’haver lluitat més d’un 
any contra un càncer, en Segundo, 
el vigilant 1002, el nostre company, 
ens ha deixat. Els companys de 
l’Ajuntament l’hem trobat a faltar 
tots aquests mesos i ara l’adeu és 
per sempre, però ens queda el seu 
saber fer, els records de molts anys, 
el seu somriure. S'emporta tota la 
nostra estima per tantes estones 
compartides.”

L'equip de govern i tota la 
plantilla de l'Ajuntament lamenta 
profundament la seva pèrdua i vol 
mostrar tot el seu suport a la família 
en aquests moments tan durs.



4

Adjudicat el projecte de millora d'instal·lacions 
soterrades a Obres i serveis Egara, SL

Ja han començat les obres del projecte “Adequació i millora de les instal·lacions 
d’aigua, gas, línia elèctrica de baixa tensió i telecomunicacions del passeig 
mossèn Cinto Verdaguer al carrer del Pare Manyanet”, unes obres per millorar 
vàries instal·lacions i serveis.

Es volen estendre alguns serveis, com la xarxa de gas, i col·locar un tram 
de canonada d’aigua en alta que connecti en un futur el dipòsit de l’Albereda 
amb el del castell. Afectarà principalment la vorera sud de l’avinguda Jaume 
Balmes. L’Ajuntament hagués volgut executar-lo abans de fer el projecte 
de pacificació de l’avinguda, però no ha estat possible per les subvencions 
vinculades a ambdós projectes.

El preu de licitació fou de 242.083,70 euros IVA inclòs, dels quals 183.595,47 
euros seran finançats mitjançant la Generalitat de Catalunya a través del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). Les obres s’han adjudicat via 
procediment obert, i l’empresa guanyadora ha estat Obres i serveis Egara, SL.

LES CASES PER ON 
PASSA EL PROJECTE 
JA PODEN DEMANAR 
ESCOMESA DE GAS

L’Ajuntament ha treballat perquè la 
distribuïdora de gas natural, Nedgia 
Catalunya, executi en el mateix 
tram una millora de la canonada 
de gas, obra pendent des que el 
gas natural va arribar a Sant Julià 
l’estiu del 2018. La nova canonada 
de gas transcorrerà per l’avinguda 
Sant Jordi, passeig de Verdaguer i 
baixarà pel Balmes (vegeu plànol 
adjunt). Ara és el moment perquè 
totes les cases interessades en tenir 
subministrament de gas demanin 
tenir escomesa per casa seva. Per 
fer-ho poseu-vos en contacte amb 
el vostre instal·lador, a Sant Julià:

Instal AD Sant Julià, SL.
T. 93 812 27 01
info@instalad.com

Joan Rosell Atienza
T. 635 880 623
joanrosell70@gmail.com

Xevi Rosell Ballús
T. 646 938 035
rosell.xevi@gmail.com

En canvi, l’extensió de la cano-
nada principal de gas per l’avinguda 
Puig i Cunyer fins a Folgueroles, que 
Nedgia havia apuntat en un futur, 
ara mateix no està programada. La 
companyia en els últims anys ja no 
fa grans inversions, com sí que feia 
anys enrere.

Per explicar els detalls del pro-
jecte i presentar l’equip tècnic abans 
de l’inici de les obres, l’Ajuntament 
va convocar les cases afectades a 
una reunió informativa, que al tanca-
ment d’aquesta edició de Vilatorta 
estava prevista pel dimarts 6 de 
juliol. 

Avinguda Jaume Balmes
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La nit del dissabte 17 d’abril al diumenge dia 18 es 
van cometre actes vandàlics en diversos indrets del 
municipi que van afectar mobiliari urbà i serveis 
municipals (contenidors de vidre bolcats enmig 
del carrer, torratxes i jardineres escampades per 
terra, obertura d’aixetes de seguretat dels hidrant 
d'emergència, fanals aterrats, arbres trencats...). El 
panorama era desolador. 

Aquesta bretolada ha tingut un cost econòmic 
important pel municipi. Es calcula que dels hidrants 
es va perdre més de 670 metres cúbics d’aigua de 
la xarxa pública i en podien haver estat molts més 
si no hagués estat per l’acció d’un veí que va tancar 
les aixetes de seguida que ho va veure, només sortir 
al carrer. El servei de manteniment municipal va 
treballar tot el diumenge per restablir la situació en 
les zones afectades.

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va inter-
posar una denúncia davant el cos dels Mossos 
d’Esquadra. També es va fer una crida per demanar 
la col·laboració ciutadana per esbrinar l’autoria de 
les destrosses i es va reforçar la vigilància nocturna 
dels caps de setmana.

D’aquest panorama se’n feren ressò TV3, Cata-
lunya Ràdio i la premsa comarcal. L’alcalde hagué 
de fer declaracions per un tema que no dona bona 
imatge de Sant Julià. En un primer moment l’equip 
de govern no es podia creure que les destrosses les 
hagués fet gent del poble.

Lamentablement, les posteriors investigacions 
del Mossos d’Esquadra han recollit dades que 
apunten a què els autors són veïns de la població. 
Sorprèn que algú que visqui a Sant Julià se’l pugui 
estimar tant poc i destrossi béns que són de tots.

La investigació policial continua oberta. Men-
trestant, l’Ajuntament convida a obrir un període de 
reflexió. Cal pedagogia, educació. El mobiliari, l'ar-
brat, l'enllumenat públic, les flors de les jardineres... 
tot això són elements col·lectius, elements comuns, 
que mantenim amb l'esforç de tothom. Sigui amb 
un esforç econòmic per part dels contribuents, o 
amb un esforç laboral d'hores de feina que inver-
teixen els treballadors públics per aconseguir que 
el poble faci goig. Per això, no només l'Ajuntament, 
sinó tot el poble es preguntava quina finalitat tenien 
els autors d’aquests actes vandàlics tan indignes. 
La resposta la va deixar esculpida en pedra Miquel 
Pallàs al parc de les Set Fonts: “Destrueix qui vol, 
només edifica qui sap”.

Tot apunta que els actes vandàlics del
17 d’abril foren comesos per gent del poble
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Aprovada la liquidació de l'exercici 2020
En el Ple del 14 de juny passat es 
va donar compte de la liquidació de 
l'execici 2020. Això representa el 
tancament comptable d'ingressos 
i despeses de tot l'exercici, amb un 
resultat pressupostari ajustat de 
+135.378,20 euros. 

Com a conseqüència de la liqui-
dació comptable del pressupost 
es determinen els romanents, de 
crèdit i de tresoreria. El romanent 
de crèdit són partides que passen 
d'un any al següent en no ser exe-

cutades en l'exercici, per al 2020 
són +1.625.075,33 euros que 
actualment ja estan incorporats 
al pressupost del 2021. El roma-
nent de tresoreria és la suma dels 
drets pendents de cobrament -del 
mateix exercici i dels anteriors- 
més els fons líquids de tresoreria, 
menys els crèdits pendents de 
pagament -del mateix exercici i 
dels anteriors-, i donava un total 
de +1.448.808,29 euros a 31 de 
desembre de 2020.

Aquest saldo del romanent 
de tresoreria, no utilitzable per 
llei fins fa uns mesos, ha estat la 
base per fer la segona modifica-
ció pressupostària del 2021 i es 
destinarà en part a mantenir una 
reserva de tresoreria (aprox. 15%) 
i en part a finançar diverses inver-
sions previstes (aprox. 85%) de 
les que destaquen la biblioteca, la 
substitució de l'enllumenat públic 
i l'adquisició d'una nova màquina 
per escombrar els carrers.

Naixements 
Greta Lluch Pavon 17/06/2021
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Josep Casanovas Gibert (85) 15/03/2021
Antoni Bou Martorell (73) 20/03/2021
M. Mercè Casanovas Codina (55) 24/03/2021
Felip Clapera Cinca (71) 30/03/2021
Maria Reixach Espinàs (87) 24/04/2021
Josep Torrent Arumí (91) 30/05/2021
Mercè Erra Codina (89) 08/06/2021
Climent González Sedano (97) 12/06/2021
Mercè Batallé Pou (87) 25/06/2021
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 54 Baixes padró   15
Naixements  1 Defuncions   9
Habitants a 10 de març de 2021: 3.230
1.594 (49,33%) homes i 1.637 (50,67%) dones
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Una de les eines important de planificació pels propers anys serà el nou 
Pla de mobilitat. L’Ajuntament vol recollir totes les opinions al respecte, i 
per això ha endegat un procés participatiu, com ja informàvem a l’anterior 
número de Vilatorta. Ara el consistori vol que, en primer lloc, la ciutadania 
conegui el projecte. Per fer-ho, es preveu convocar una reunió presencial 
a l’Aula de Cultura, a 2/4 de 8 del vespre, el dijous 29 de juliol. Confirmeu 
l’acte a través de l’agenda web de vilatorta.cat, o de la Infovilatorta app, 
perquè pot estar subjecte a canvis.

El nou Pla de mobilitat:
primera reunió informativa

26 DE JULIOL
FESTA LOCAL

El dilluns dia 26 de 
juliol l'Ajuntament 
romadrà tancat per 

festa local

ELS PLENS DE 
L'AJUNTAMENT

A YOUTUBE

Podeu trobar tots els
vídeos sobre les sessions 

del Ple a Internet
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LES QUATRE GRANS OBRES ACABADES I LIQUIDADES

El Ple extraordinari del 14 
de juny passat va acordar la 
certificació final i la liquida-
ció de les quatre obres de 
via pública executades dar-
rerament.
- L'itinerari de vianants i 
cliclistes de la carretera BV-
5202 entre els punts qui-
lomètrics 0+000 a 1+230 
ha tingut un cost total de 
1.120.707,30 euros, IVA in-
clòs.

- L'import de la reforma de 
la Rambleta i l'itinerari de 
vianants de la carretera BV-
5201 a la Font d'en Titus ha 
estat de 555.567,28 euros, 
IVA inclòs.
 

- L'adeqüació de l'avinguda 
de Jaume Balmes ha suposat 
una despesa de 109.282,92 
euros, IVA inclòs.

- La urbanització del carrer 
de la Creu del Tall ha tingut 
un cost de 175.476,42 euros. 
IVA inclòs.
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El Ple de l’Ajuntament no és aliè a 
l’actualitat del nostre país. I es pro-
nuncia sobre els temes d’actualitat 
on creu que cal prendre una posi-
ció política. En aquest sentit, en el 
Ple del 29 de març passat, el grup 
d’Acord per Vilatorta i Vilalleons va 
proposar i aprovar per unanimitat 
tres mocions.

La primera demanava una llei 

El Ple de 29 de març aprova tres mocions

SIGNAT UN NOU ACORD LABORAL
AMB LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT

El 22 de març passat es va signar un nou acord de condicions de treball dels 
empleats públics de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Passat el període 
de vigència del primer acord, que es va signar el 2016, ara s'ha renovat i 
millorat en molts aspectes.

L’acord ha estat fruit d’una llarga negociació entre la representació legal 
dels treballadors i l'Ajuntament, amb l'assessorament de la Diputació de 
Barcelona, i tindrà la doble naturalesa de Conveni Col·lectiu per al personal 
laboral i d'Acord de condicions de treball pel personal funcionari. És la 
primera vegada que els dos col·lectius de la plantilla municipal es regiran 
pel mateix document. De fet, l’anterior conveni fou el primer de la història 
de l’Ajuntament.

El document regula les matèries i condicions de treball, a més de recollir 
els beneficis socials i laborals per les persones treballadores. En aquest 
sentit hi ha hagut millores substancials: una rebaixa de la jornada anual, dies 
de vacances en funció de l’antiguitat i la creació d’un fons social, etc., que 
permetran a la plantilla una millor conciliació de la vida familiar i laboral. Pel 
que fa als deures s’ha ampliat el règim disciplinari de tota la plantilla. L’Acord 
estableix un marc d'entesa pel funcionament diari de la nostra administració 
local. La vigència s'ha establert per un període de quatre anys, fins el març 
de 2025.

D’esquerra a dreta: Montse Vilaró, representant del personal funcionari; Santi Godayol, represen-
tant del personal laboral; Manel Morató, de CCOO; l'alcalde, Joan Carles Rodríguez, i el regidor de 
Règim Intern Joan Ramon Santisteve.

L’Ajuntament va convocar el 
mes de març passat una borsa 
de treball per cobrir la vacant de 
vigilant municipal, després que 
Albert Garcia plegués per optar a 
noves possibilitats professionals.

La nova borsa es va convocar 
mitjançant un procés selectiu que 
comptava amb prova de català, 
prova psicotècnica, mèrits i 
entrevista. Amb assessorament 
al tribunal d’una empresa espe-
cialitzada en selecció de recursos 
humans.

La primera persona de la llista 
fou Sergi Maresme, que es va 
incorporar al lloc de treball l'1 de 
juliol passat.

Sergi Maresme, 
nou vigilant 
municipal

d’Amnistia al govern del Regne d’Es-
panya perquè s’acabi la repressió a 
tantes persones del nostre país arran 
dels fets d’octubre de 2017. Aquesta 
moció ha rebut el suport de l’Associ-
ació Catalana de Municipis (ACM) i 
de l’Associació Municipis per la Inde-
pendència (AMI) i ha estat aprovada 
per molts Ajuntaments del nostre 
país, de diferents colors polítics.

La segona reclamava la uni-
tat de la llengua i la necessitat 
de promoure l’ús del català en un 
moment clar de reculada, reivin-
dicant-la a tots els àmbits d’ús.

La tercera es pronunciava sobre 
el conflicte del Sàhara occidental, 
i amonestava al Marroc i al Regne 
d’Espanya per la nova escalada 
bèl·lica a la regió.
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Aquest curs a l’Escorxador ha tingut 
lloc la primera edició del Servei d’In-
tervenció Socioeducativa (SIS). Es 
tracta d’un espai d’educació social 
on els dilluns i els dijous a la tarda, un 
cop han acabat l’escola, els infants i 
les famílies del nostre poble poden 
trobar tot l’acompanyament neces-
sari per empoderar-se i progressar.

El 21 de juny passat fou el dia 
triat per fer la festa de final de curs, 
amb la presència de la regidora 
de Serveis Socials Cristina Suñén 
i l’alcalde, Joan Carles Rodríguez. 
També hi havia els tècnics dels 
serveis socials primaris del nostre 
poble: David Palomera i Marta 
Pratsobreroca, l’educadora Neus 
Casadevall i les monitores del SIS. 
La quitxalla va ensenyar un vídeo 
que resumia les activitats fetes 
durant el curs. La cosa va acabar 
bé: amb coca i piscolabis.

El SIS és una aposta molt im-
portant de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta per millorar la 
cohesió social. El servei és dirigit 
pels educadors socials del Consorci 
d’Osona de Serveis Socials, que 
contracta el personal específic a la 
Fundació Suport Solidari. 

El Servei d’Intervenció Socioeducativa clou el primer curs

La llei concep la família com a 
una entitat que disposa de la capa-
citat de canviar i millorar, i indica 
els serveis socials com a l’àmbit 
des del qual emprendre aquesta 
intervenció pública. En conse-
qüència, el model SIS no es limita 
a l’atenció de les necessitats de la 
infància i l’adolescència, sinó que 
promou una intervenció integral 
dirigida també a les famílies. Així, 
el model SIS es planteja promoure 
l’apoderament de les famílies per 
tal que aquestes puguin afrontar 
la criança i l’educació dels seus in-

fants i adolescents amb les millors 
condicions possibles.

El SIS està obert a totes les 
famílies del poble. Vol ser un servei 
obert a totes les capes socials del 
nostre poble, on acudeixin tan 
famílies normalitzades com les 
que actualment tenen dificultats 
per avançar. Per aprendre conjunta-
ment dins la diversitat, i aconseguir 
una societat més igualitària. Si hi 
voleu participar, parleu amb els 
Serveis Socials de l’Ajuntament i us 
en donaran detalls i us informaran 
de les places disponibles.

Plaques fotovoltaiques a la llar d’infants Patuleia
Aquesta primavera s'ha instal·lat un 
equip de plaques solars fotovoltai-
ques a la teulada de la llar d’infants 
Patuleia, amb una potència de 8 
kw. Aquest projecte s’emmarca en 
les accions que l’equip de govern 
promou en consonància amb 
Pacte Verd Europeu que impulsa la 
Comissió Europea. Aquestes acci-
ons s’emmarquen en el “Pacte de 
les Alcaldies pel Clima i l’Energia” 
impulsat per la Diputació de Barce-
lona, i amb seguiment detallat per 
part del Consell Comarcal d’Osona. 
La nova instal·lació representa un 

estalvi conjunt de 5,1 tones de CO2 
i més 3.000 euros anuals.

L’Ajuntament fa una aposta 
decidida per la transició energè-
tica, i vol multiplicar les accions en 

aquest àmbit en els propers anys. 
Properament s’instal·larà un altre 
equip fotovoltaic a l’edifici del Casal 
d’avis-Espai Activa’t que tindrà una 
potencia de 15 kw.
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Aprovat inicialment el Pla Especial 
Urbanístic de la futura residència
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 
data 23 de maig de 2019 va acordar 
reconèixer la necessitat del servei 
de residència per a la gent gran en 
el municipi de Sant Julià de Vilatorta, 
manifestant la voluntat d’ubicar-la 
al solar del carrer Marquesos de 
Vilallonga, ja que es troba contigu a 
dos equipaments públics que tenen 
per objecte l’atenció de la gent gran 
del nostre municipi: l’Espai Activa’t 
i el Casal d’Avis.

Per això posteriorment l’Ajunta-
ment va encarregar a Batllori&Tre-
pat Arquitectes SLP, arquitectes de 
reconegut prestigi en el món de les 
residències a Catalunya, la redacció 
d’un pla especial per a l’ordenació 
volumètrica de la finca. El PEU 
fou redactat per l’arquitecte Marc 
Trepat Carbonell.

En curs les proves per cobrir la plaça
de tècnic/a auxiliar de joventut
Des que Judit Solà va deixar la plaça del punt jove per dedicar-se més específica-
ment a la inserció de joves en un projecte en una entitat d’inserció, la seva plaça 
va quedar vacant. Tot just ara l’Ajuntament l’ha convocat de nou. Al tancament de 
l’edició d’aquesta revista s’havien realitzat la prova de català i el test psicotècnic.

Recreació de la futura residència si es construís segon la previsió recollida en el Pla Especial Urbanístic

El 14 de juny el Ple va aprovar 
aquest pla especial, que ha sortit a 
informació pública pel termini d’un 
mes, i pel qual ja s’ha demanat infor-

me als organismes afectats per raó 
de llurs competències sectorials, i a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central.

Piscines, estiu 2021
El dissabte 19 de juny passat es va inaugurar la temporada d’estiu de les 
piscines municipals amb els protocols establerts pel que fa a les mesures 
anticovid. Com l'any passat, l'entrada a les instal·lacions de la piscina es fa 
per mitjà d'una targeta sense contacte. Els usuaris passen pel torn d'accés 
que controla constantment l'aforament. L’accés d’entrada és per la porta de 
les escales, mantenint les distàncies establertes i no es es pot entrar fins que 
surt el torn anterior, per la rampa del costat. Els vestidors romanen tancats, 
per la qual cosa cal venir canviat de casa. 

Els abonaments mantenen els preus de l’any passat i es poden fer a la 
mateixa entrada del recinte. Seguint la normativa, a cada canvi de torn es fa 
la desinfecció de dutxes i escales. Per tal de fer un bon control sanitari, els 
lavabos tenen la porta tancada i només s’hi pot accedir demanant la clau al 
bar. L’horari de les piscines és de 10 del matí a 8 de la tarda.

Amb algun canvi per adaptar-la a la 
situació, tot estava a punt (l’itinera-
ri, l’edició dels díptics, la difusió de 
l’acte, els tupins de record...) per a la 
37a edició de la Caminada popular 
de les Guilleries que s’havia de fer el 
diumenge 16 de maig. A última hora 
l’Ajuntament es va veure obligat a 
anul·lar-la arran de la resolució del 
7 de maig per la qual es prorroga-
ven i es modificaven les mesures 
en matèria de salut pública per a la 
contenció de la covid-19. El principal 
motiu fou que les activitats de lleu-
re no competitives promogudes per 
entitats no federades quedaven li-
mitades a un màxim de 6 persones. 
Aquestes condicions no permetien 
adequar la Caminada a la normativa 
vigent en aquells moments, la qual 
cosa va obligar a prendre la decisió 
de desconvocar-la.

No es va poder 
fer la Caminada
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29è Concurs de pintura ràpida

Presentació del Projecte de la casa de les caramelles
El dia 30 de març passat la regidora 
de cultura, Cris Suñén i Jordi Padró, 
de l’empresa Stoa, van presentar el 
projecte de la Casa de les Cara-
melles que s’ubicarà a la planta 
baixa de ca l’Anglada. Hi assistí 
una representació de la Junta de les 
Caramelles del Roser, que ha ajudat 
a resoldre dubtes als redactors del 
projecte.

La Casa de les Caramelles serà un 
espai viu que acollirà un conjunt de 
serveis destinats a la presentació i la 
comunicació de la tradició carame-
llaire de Catalunya i especialment 
de les Caramelles del Roser de Sant 
Julià de Vilatorta, amb l’objectiu de 
difondre i preservar el patrimoni 
musical, material, documental, 
gràfic, audiovisual i sentimental, i 
neix com a component essencial 
de l’expressió festiva de Sant Julià 
de Vilatorta. També contribuirà a 
projectar la imatge com a municipi 
que preserva i gaudeix de les seves 

En el marc del Keramik, el dissab-
te 29 de maig passat es va poder 
realitzar el 29è Concurs de pintura 
ràpida i el 2n sketchcraw de Sant 
Julià de Vilatorta. Un certamen que 
l’any passat no es va poder cele-
brar a causa de la pandèmia i que 
enguany es va convocar en horari 
de tarda. En aquesta edició hi van 
participar 40 pintors en les dife-

festes i tradicions i està orgullós de 
compartir-les.

Stoa és l’empresa adjudicatària 
d’aquest projecte, que es finança 
via està inclòs en el programa de 
finançament FEDER (Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
(FEDERural), i s’executa a través 

del Consell Comarcal d’Osona. la 
convocatòria del cofinançament a 
les entitats locals i que compta amb 
un pressupost de 116.296,00 euros 
(sense IVA) del quals el 50% i cost 
dels tècnics són subvencionats. La 
Casa de les Caramelles és previst 
que sigui una realitat el proper any.

rents categories. Lluís Puiggrós va 
guanyar el primer premi dotat amb 
600 euros i una nit a l’hotel Mas 
Albereda, el segon premi va ser per 
a Narcís Sala i el premi aquarel·la 
per a Néstor Sanchis. La quitxalla 
també hi va poder participar en la 
categoria infantil. Com en la resta 
d’edicions, feia goig veure totes les 
obres exposades a l’Aula de Cultura.

L'Ajuntament vol fer un agraï-
ment a Josep Trilla i a Joan Farrés 
per ser l’ànima d’aquest certamen, 
que si no hi ha res de nou l’any vinent 
arribarà a la 30a edició. També el 
fa extensiu a la resta de membres 
del jurat: Anton Carrera, Xevi Pona, 
Francesc Orenes, Josep Font i Cèlia 
Vallès i també a tots els col·labora-
dors i participants.
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NOVA JORNADA DE RECOLLIDA DE DEIXALLES INCÍVIQUES DE L’ENTORN

El dissabte 8 de maig passat, Sant 
Julià de Vilatorta va participar en 
una nova edició la Let’s Clean Up 
Europe 2021, la campanya de cons-
cienciació i de recollida de residus 
comuna a tot Europa que té com 
a objectiu la sensibilització vers els 
residus que es llencen incontrola-
dament a la natura i que promou 
accions de sensibilització a través 
de la recollida d'aquests residus 
abocats il·legalment als boscos, 
platges, marges de rius, etc. L’acció 
de neteja col·lectiva es va concentrar 
en diversos entorns del municipi 
com ara els boscos dels voltants, 

L'’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta ajuda al manteniment de 
camins rurals. Des del consistori es 
fomenta el subministrament total-
ment gratuït de material d’aporta-

Asfaltat de nou el camí de Puig-l'agulla
Aquest mes de juny passat 

s’han fet obres de millora al camí 
de Puig-l’agulla, entre la Sala i el 
santuari. Feia temps que la capa 
d’asfalt d’aquest vial de 1.700 me-
tres tenia greus problemes de sots 
i alçaments del ferm. L’actuació ha 
consistit primer en el sanejament 
de tota l’amplada del camí, la 
retirada d’arrels superficials i la 
reparació dels trams més afectats, 
amb la incorporació d’una nova capa 
d’aglomerat asfàltic d’entre 6 i 10 cm 
de gruix. També s’han desbrossat les 
cunetes i els marges, s’han adequat 
els desaigües i retirat l’arbrat i vege-
tació situada excessivament a prop 
del voral del camí. Aquest projecte, 
realitzat per l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, ha tingut un cost 
total de 34.000 euros. Les obres 
han estat adjudicades a Pasquina 

Ajut al manteniment de camins rurals del municipi
ció -fresat de carreteres- que posa 
a disposició de qui ho necessiti. El 
servei no inclou el transport del 
material, no obstant es contemplen 
formules per tal de facilitar el trasllat. 

En qualsevol cas la feina de màquina 
del camí que es vulgui arreglar sí 
que correspondrà als propietaris. 
Per sol·licitar aquest ajut ho podeu 
fer entrant una instància genèrica.

SA i Excavacions Carrera. Han estat 
finançades pel programa de millora 
de camins municipals de la Diputa-
ció de Barcelona, i s’ha demanat una 

contribució voluntària a la Parròquia 
de Vilalleons, que ha mostrat bona 
predisposició en tractar-se d’un 
accés al santuari de Puig-l’agulla.

Set Fonts, les roques de l’Albereda, 
la Font de la Riera, els parcs munici-
pals, Vilalleons o Puig-l’agulla, entre 
d’altres. La jornada va comptar amb 
la participació de vàries famílies que 
van recollir deixalles de tots tipus 
com ara llaunes, ampolles, plàstics, 
papers, burilles, etc. que havien de 
portar amb bosses a la plaça de 
Catalunya, per ser dipositades en 
els contenidors corresponents. Tot 
esmorzant, els voluntaris comen-
taven i compartien l’experiència. 
L’Ajuntament està molt satisfet 
d’aquesta iniciativa i dona les grà-
cies a tots els participants.
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El Ple del 29 de març passat va 
renovar a Cèlia Gumí pel càrrec 
de Jutgessa de Pau de Sant Julià 
de Vilatorta. El Ple la va ratificar 
tenint en compte el bagatge assolit 
després d’un primer mandat de 
quatre anys.

Per altra banda, es va escollir a 
Matías Suárez, de 25 anys, com 
a jutge de pau substitut. Aquest 
vilatortí, que arribà de l’Uruguai 
amb vuit anys, és llicenciat en dret 
per la Universitat de Girona.

Tots dos van intervenir al final 
de la sessió plenària, que encara 
s’hagué de fer de forma telemàtica. 
La Cèlia va explicar l’experiència 
personal que havia significat ser 
jutgessa, i el servei que es dona a 
la població des del jutjat de pau. En 
Matías va mostrar la seva voluntat 
de fer un servei cívic al poble de 
Sant Julià, a canvi de les bones 
experiències que ha passat al nos-
tre poble. L’equip de govern d’Acord 
per Vilatorta i Vilalleons valora el 
fet d’escollir persones implicades 
en la societat civil del poble, de 
caire transversal.

Hi ha jutjat de pau a tots els 
municipis on no hi ha jutjat de pri-
mera instància i instrucció. Al cap-
davant hi ha el jutge de pau, que és 
elegit per l'ajuntament del municipi 
i nomenat pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per un període 
de quatre anys. Per ser jutge de pau 
només cal ser major d'edat, tenir 
la nacionalitat espanyola i no estar 
immers en cap causa d'incapacitat, 
ni d'incompatibilitat per a l'exercici 
de les funcions jurisdiccionals. El 
jutge de pau exerceix funcions 
jurisdiccionals en tres àmbits: el 
judicial , el penal i el civil.

En l’àmbit del registre civil , el 
jutjat de pau atén qualsevol qüestió 
registral que li plantegin els veïns 
empadronats en el respectiu muni-
cipi: expedició de certificats de 
naixement, matrimoni defunció i de 

Cèlia Gumí continuarà com a jutgessa de pau

fe de vida i estat; tramitació d’expe-
dients de matrimoni i celebració de 
casaments; inscripcions de matri-
moni civil o religiós, de naixement 
i de defunció. Tenen competència 
en l'àmbit civil i celebren judicis 
verbals sobre demandes que es 
refereixin a reclamacions de quan-
titats inferiors als 90 euros, actes 
de conciliació i diligències per auxili 
judicial efectuades pel secretari i 
funcionari judicial.

El jutjat de pau presta el que 
s’anomena auxili judicial, que 
s’encarrega d’efectuar ratificacions 
de declaracions a perjudicats. En 
l'àmbit penal, coneixen de les fal-
tes contra les persones, d'algunes 
contra el patrimoni i contra els 
interessos generals. Per exemple, 
els jutges de pau coneixen de les 
amenaces lleus, del deslluïment de 
béns immobles de domini públic 
o de la pertorbació lleu de l'ordre 
públic. Per llei també tenen atribu-
ïdes competències en matèria de 
registre civil.

Els jutges de pau són compen-
sats per la seva activitat en els ter-
mes que estableixi la Llei. Aquesta 
compensació, que varia segons el 
nombre d'habitants del municipi, 
és compatible amb les percepcions 

que ingressin provinents d'altres 
activitats professionals compa-
tibles amb l'exercici del càrrec. 
Mentre ostenta el càrrec el jutge de 
pau passa a ser membre del poder 
judicial i gaudeixen d’immobilitat 
temporal.

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 2021. També romandran 
tancades les tardes del mes 
d'agost.

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

HORARI D'ATENCIÓ
AL PÚBLIC
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Presentació del llibre
"Temps de verema" 

de Francesc Orenes
a càrrec d'Anton Carrera

diumenge, 18 de juliol 7 de la tarda
Aula de Cultura

Un divendres amb el Bus Bici a Sant Julià

Ha acabat un curs escolar mar-
cat per la Covid. Qui també ha 
deixat empremta és el Bus Bici, 
la iniciativa d'anar en bicicleta 
a l'escola els divendres. El pro-
jecte, que va néixer a Vic, s'ha 
anat replicant a altres pobles 
de Catalunya i també ha arribat 
a Sant Julià amb un èxit rotund. 
Ho he pogut comprovar en di-
recte. He agafat la bicicleta i els 
he acompanyat un divendres 
abans d'acabar el curs.

Quan falten 10 minuts per 
les vuit del matí, acompanyo 
en Moi, que va fins a Vilalle-
ons per fer de motor als infants 
d'aquest nucli. Són pocs, i en-
tre ells hi ha l'Unai, un nen que 
acaba de cursar P3 i el més 
petit que enceta aquesta línia, 
amb la seva germana Lua. Tam-
bé hi ha en Ton, que s'ha des-
pertat abans d'hora per l'emo-
ció d'anar en bici els divendres. 
"Estic per dir-los que cada dia 
hi ha Bus Bici", ens explica la 
Cristina, mare de l'Unai i la Lua, 
destacant que "anar així cap a 
l'escola, no té preu". I així ho 
corrobora en Moi: "El més bo-
nic és veure com de contents 
estan els nens".

I amb els pocs infants que ar-
renquen a Vilalleons, ens anem 
trobant amb la resta d'alumnes 
del municipi. En recollim a la 
plaça Francesc Macià, la pla-
ça Major o al Casal dels Avis. 
Cada cop, la massa de ciclistes 
es va fent gran i més gran. Els 
carrers del municipi s'inunden 
de bicicletes fins que acaba a 
l'escola Bellpuig i el col•legi del 
Roser. A diferència de Vic, a 
Sant Julià, les línies de ciclistes 
van per barris i no per escoles.

El Bus Bici a Sant Julià ha 
tingut un èxit rotund. Mentre a 
l'escola de Vic on hi ha major 
afluència és l'Andersen amb un 
13% d'alumnes que es mouen 
amb bici, a l'escola Bellpuig de 

Sant Julià n'hi ha un 35,5%, és 
a dir, una norantena de nens i 
nenes. I aquesta taca d'oli s'ha 
estès a altres localitats com 
Barcelona, Sant Cugat del Va-
llès, Lleida, Gavà, Sabadell, et-
cètera. A Osona, també hi ha 
tres municipis que s'estan pre-
parant per engegar-ho el curs 
vinent: Manlleu, Taradell i Santa 
Eugènia de Berga.

A més de l'evident benefici 
que té el Bus Bici per al medi 
ambient i la sostenibilitat, la 
iniciativa evidencia les man-
cances de seguretat. A Sant 
Julià es poden veure a l'estreta 
carretera de Vilalleons abans 
d'arribar al carrer bici o quan 
s'ha de creuar la general on els 
cotxes circulen molt de pressa. 
L'objectiu final del projecte, que 
ha nascut per desaparèixer, és 
que els infants puguin anar sols 
a l'escola.

L'escola Bellpuig i el col·legi del Roser pedalen conjuntament cap a la sostenibilitat

Les comunitats escolars, mai 
tan unides

Tot i que la majoria d'alum-
nes que van a l'escola amb bici 
són del Bellpuig, també n'hi ha 
del Roser. En funció del centre 
on estudien, cada infant porta 
el color d'un peto o d'un altre. 
Al Bellpuig és de color vermell i 
al Roser, verd. En tot cas, sigui 
el color que sigui, mai abans 
les dues AFA de les escoles 
havien treballat conjuntament 
en la mateixa direcció. I tot ple-
gat, a més de fer que nens dels 
mateixos barris s'hagin pogut 
conèixer, també ha servit per 
trencar les barreres que històri-
cament hi hagi pogut haver en-
tre els dos centres. Mai tota la 
comunitat havia pedalat en un 
mateix sentit.

Carles Fiter

po
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Supervilatorta, el nou autoservei d'alimentació
El mes de maig passat va obrir un nou comerç a Sant Julià. Es 
tracta d'un autoservei d'alimentació i neteja ubicat al carrer del 
Centre, 1, que trobareu obert els set dies de la setmana en horari 
de 9 del matí a 10 de la nit. A Catalunya, els establiments comer-
cials orientats essencialment a productes de compra quotidiana 
d’alimentació amb superfície de venda no superior a 150 m², els 
titulars dels quals siguin petites o mitjanes empreses, poden tenir 
un horari d'obertura que superi les 75 hores setmanals, incloent 
diumenges i festius.

Un Sant Jordi amb parades i poesia estesa
A més de les parades de llibres i roses de les escoles, per Sant 
Jordi va tornar la poesia estesa a la pèrgola de la plaça de Cata-
lunya que enguany anava acompanyada del “Dibuixem poesia”, 
una proposta que convidava a la gent a crear un dibuix inspirat 
en qualsevol dels poemes que hi havia penjats als estenedors. 
“Estenem Poesia” és una iniciativa d’Òmnium Cultural en la qual 
cada any hi participen més municipis i que consisteix en cobrir 
de poesia un espai emblemàtic de cada poble, per la diada de 
Sant Jordi.

Col·loqui amb Víctor Palomar, director d’El 9 nou
El 7 de juny passat es va fer una tertúlia amb el director d’El 9 
Nou, Víctor Palomar a l'Aula de Cultura. L’acte servia per inaugu-
rar l’exposició de 40 anys de portades d’El 9 Nou, que es va po-
der visitar els vuit dies següents. Víctor Palomar va posar en valor 
el periodisme comarcal. Va explicar com era la seva feina diària. 
I com n’era d’important el periodisme de proximitat per explicar 
les històries, i potser la història, dels pobles de la nostra comarca.

Nous límits per circular per dins les poblacions
El límit de velocitat en les vies urbanes de tot el país s'ha modificat 
amb l'objectiu de tenir pobles i ciutats més cívics, més segurs, i 
més sostenibles. Si el límit genèric era 50 km/h a partir de l’11 de 
maig el límit depèn de la via per on es circula:

20 km/h en vies amb plataforma única de calçada i vorera (car-
rers sense vorera aixecada o sense vorera).

30 km/h en vies d'un únic carril per sentit de circulació, ja siguin 
carrers d’un sentit o de dos sentits de circulació.

50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit de circulació, i 
en travesseres com ara l’avinguda de Vic i l’avinguda de Nostra 
Senyora de Montserrat.

Els límits podran ser modificats per l'autoritat municipal, sempre 
prèvia senyalització específica. Cal tenir en compte que els carrils 
reservats per la circulació de determinats usuaris o ús exclusiu de 
transport públic no compten. La infracció d'aquests límits es consi-
dera infracció greu o molt greu pels excessos de mes de 50 km/h. 
Les sancions van des de 100 euros fins a 600 euros amb pèrdua de 
fins a 6 punts del carnet de conduir.

Circula per Sant Julià i per Vilalleons a poc a poc, i amb prudèn-
cia. La teva conducta respectuosa davant del volant ens ajuda a fer 
un poble tranquil, on passejar sigui un goig.

po
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e Ni la pluja ni la pandèmia van impedir l'aplec de Sant Ponç
Després que l'any passat no 
es va poder celebrar a causa 
de la covid-19, el dimarts dia 
11 de maig es va fer l'Aplec de 
Sant Ponç. Prenent totes les 
mesures sanitàries i de segu-
retat que comporta la situació 
pandèmica que vivim, gairebé 
un centenar de feligresos i els 
alumnes de tercer i quart de 
l'escola pública Bellpuig van 
pujar fins a la masia de Puig-
sec, on el sant patró dels her-
bolaris i apicultors hi té una 
capella dedicada i que és lloc 
de referència i devoció per a 
molts vilatortins. 

Va ser un matí típicament 
primaveral amb més núvols 
que no pas sol i amb un xàfec 
migdia enllà. De mica en mica 
arribava la gent. Els uns amb 
cotxe per la sinuosa carrete-
ra dels xiprers i els altres que 
anaven a peu enfilaven per 
la drecera. La qüestió era ser 

puntual a la trobada. L'Aplec 
va tenir algun canvi de guió ja 
que la benedicció del terme es 
va a fora mateix de la capella i 
no des de dalt del pedró. Tam-
poc es va convocar l'esmorzar 
col·lectiu a de l'era de Puigsec, 
a recer dels arcs parabòlics 
projectats per Miquel Pallàs.

Mossèn Jaume va oficiar la 
missa dedicada a Sant Ponç i 

va excusar la presència de la 
família Sitjar de Togores-Calvo 
que enguany per assumptes 
personals no hi va poder as-
sistir. El tradicional cant dels 
Goigs van cloure l'ofici religiós. 
A l’entrada de la casa pairal 
esperaven les saques amb els 
panets per ser beneïts i repar-
tits a tots els assistents, a la 
portalada del jardí. 

La Flama del Canigó va a tor-
nar a encendre les fogueres 
del nostre poble. Al trencant 
de la Mata l’esperava tota una 
comitiva per donar-li la benvin-
guda i acompanyar-la a Vilalle-
ons, on es va llegir el manifest 
que enguany reivindicava 
la unitat lingüística i cultural 
dels Països Catalans. Un cop 
encesa el fogueró tot el seguici 
es va dirigir cap a Sant Julià, 
on una gran quantitat de gent 
esperava la seva arribada per 
encendre la foguera instal·lada 
a l’esplanada del davant del 
cementiri. La Flama també va 
encendre una nova foguera, la 
del Casal d’Avis Font Noguera, 
que com a representació d'un 
dels col·lectius més afectats 
per la pandèmia, enguany 
ha pogut tornar a celebrar la 
revetlla de Sant Joan.

La Flama del Canigó encén les tres fogueres del poble
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Des del mes d’abril passat l’Espai Activa’t 
compta amb Cinto Espejo com a volunta-
ri-col·laborador. En Cinto és músic i amb la 
guitarra i l’acordió diatònic toca cançons 
per cantar i fer cantar a tota la gent del 
centre, amb un repertori amplíssim de can-
çons populars i tradicionals, tangos, bole-
ros, valsos, xotis, ranxeres, etc. de tots els 
temps. Les persones més grans agraeixen 
tornar escoltar i cantar cançons de la seva 
època, i fins i tot n’hi ha que s’animen a 
ballar-les. Els usuaris esperen amb il·lusió 
els dimarts a la tarda d’una setmana i els 
dimecres al matí de l’altra, perquè vingui 
en Cinto a fer-los passar una bona estona 
amb cançons i acudits.

Cinto Espejo canta i fa cantar la gent
de l’Espai Activa’t cada setmana

A principis de primavera els membres de 
l’Espai Activa’t van anar fins al bosquet 
del darrera el Club Tennis Sant Julià per 
posar una placa commemorativa al peu 
dels arbres que van plantar dies abans 
del Nadal passat. A la placa hi ha el po-
ema que es va llegir en el moment de la 
plantada i que va ser escollit per ells ma-
teixos. Aquesta acció es desenvolupa en 
el marc del projecte d’envelliment actiu 
que impulsa l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, conjuntament amb el Consorci 
d’Osona de Serveis Socials i la Diputació 
de Barcelona. La iniciativa sorgeix a partir 
del grup de caminades que es va iniciar 
al mes d’octubre, amb l’objectiu de dina-
mitzar la gent gran del municipi en espais 
a l’aire lliure i en grups reduïts.

Un poema al peu dels arbres plantats al desembre

po
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L'abril passat, el bar Catalunya “Can Cuca” 
va posar en marxa una iniciativa per fomen-
tar la lectura i el reciclatge de llibres, amb 
un punt d'intercanvi on se’n poden deixar 
i agafar. És de lliure accés i està disponible 
durant l'horari d'obertura de l’establiment. 
No cal deixar cap llibre per agafar-ne un altre, 
però si es va nodrint de llibres nous que ja 
s’han llegit, l’intercanvi és més interessant 
i variat. Una bona iniciativa per fomentar la 
lectura i el reciclatge de llibres.

Can Cuca, punt d’intercanvi de llibres
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Durant aquest curs hem tre-
ballat un projecte sobre els 
animals i el canvi climàtic, per 
això som la classe de l’Ani-
canvi. Per grups hem recollit 
informació per saber ben bé 
què és el canvi climàtic i els 
animals en perill d’extinció.

En una excursió a l’Espai 
Natural Guilleries Savassona 
ens explicaren que els caça-
dors tenen mala reputació, 
però que els que no són fur-
tius ajuden a equilibrar la na-
tura reduint la superpoblació 
d’espècies que la malmeten, 
com ara el porc senglar.

Amb la visualització de ví-
deos de la SuperCol, una 
sèrie de TV3 que parla sobre 
el canvi climàtic, hem après 
com podem frenar-lo amb pe-
tits gestos com per exemple 
comprar productes de proxi-
mitat, etc.

En Lluís Solanas, responsa-
ble de Meteovilatorta i regidor 
de medi ambient de l’Ajun-
tament, ens va fer una visita 
guiada a l’estació meteorolò-
gica per conèixer tots els apa-
rells relacionats amb la mete-
orologia. Aquesta entitat ens 
ha instal·lat una petita estació 
al pati de la nostra escola amb 
l'objectiu de comprovar la 

El nostre treball sobre el canvi climàtic
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En diversos punts del poble, 
hi ha uns panells d’alumini 
amb tancament de vidre, ins-
tal·lats per l’empresa Fill de J. 
Cuberta SA, amb l’única fina-
litat d’anunciar les defuncions 
del municipi. En el seu interior 
s’hi deixa una esquela, i això 
és d’ençà que es van deixar 
de repartir per a tot el poble, 
excepte pel carrer on residia el 
difunt. Ens trobem, però, que 
aquests panells s’utilitzen, 
tant per part de particulars 
anunciant cursos diversos, 
etc., com per entitats o grups 
amb cartelleria diversa, sense 

Els panells de les esqueles

temperatura actual amb la de 
fa uns anys, i comprovar l’es-
calfament global.

Per grups també hem cer-
cat informació sobre les ener-
gies renovables que hi ha: la 
biomassa, l’energia hidràulica, 
l’energia geotèrmica, l’energia 
eòlica i l’energia solar. Hem 
construït maquetes per com-
prendre el seu funcionament.

Una altra acció que vam fer 
va ser recollir residus pel po-
ble. En una hora vam recollir 
12 quilos de papers, burilles, 
embolcalls i pals de plàstic, 
entre d’altres.

Com a treball final del nos-

tre projecte hem elaborat cinc 
cartells diferents amb idees i 
consells per reduir el canvi cli-
màtic i ajudar el planeta. Els 
trobareu repartits en diferents 
llocs del poble, sobretot pel 
centre. Els cartells tenen co-
dis QR que haureu d’escane-
jar per poder descobrir el seu 
contingut i el lloc on podeu 
trobar els altres.

Us animem a participar en 
aquest joc. Ens ajudeu a con-
servar el planeta i a lluitar con-
tra el canvi climàtic?

La classe de 5è
de l’Escola Bellpuig

que aquesta sigui la finalitat 
dels panells i sense que, en al-
guns casos, no hi hagi possi-
bilitat de poder visualitzar les 
esqueles. 

Com ja hem comentat, 
aquests panells no només 
son instal·lats per una finalitat 
concreta, sinó que pertanyen 
a una empresa privada. És per 
això que hem retirat els car-
tells, i en donem coneixement 
per tal que es respecti l’ús al 
que estan destinats.  

Associació Familiar
de Sant Julià de Vilatorta
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Fets i gent

Hola vilatortins i vilatortines, som la Ivet 
Parra i la Clara Rodríguez, les que farem el 
fets i gent de la revista Vilatorta. En aques-
ta secció hi podreu trobar xafarderies del 
poble. Vam pensar que el poble no es co-
neixia prou i ara serem reporteres del fets 
i gent.

L’Eduard Mimoso s’ha jubilat. Esperem 
que gaudeixis molt en aquesta nova etapa.

La Neus Abella i en Joan Morera fan els 
anys el mateix dia el 6 de juny i van néixer 
el 1951.

En Jaume Parareda Franch ha publicat el 
llibre “El viatge de Lia” És molt interessant 
i et fa reflexionar. El recomanem molt!

Per al proper número de la revista si sabeu 
alguna xafarderia que creieu que podem 
publicar envieu-nos-la per correu electrò-
nic: xafarderiesrevistavilatorta@gmail.com  
Ho farem amb el permís dels protagonistes!

Som la Raquel Cecília i la Sílvia Escarrà, dues 
noies que ens vam conèixer practicant ioga 
aeri, i tot parlant vam descobrir que teníem in-
teressos i valors comuns, fet que ens va portar 
a imaginar primer i crear després, un espai de 
pràctica de ioga per a totes aquelles persones 
que volguessin iniciar-se en el món del ioga, 
buscant sentir-se millor en l'àmbit físic, mental 
i emocional.

La nostra intenció és proporcionar un espai 
de desconnexió, per aprendre a calmar la ment 
i escoltar el cos, mitjançant asanes (postures 
de ioga) i diferents adaptacions per fer que tot-
hom, sigui quin sigui el seu estat físic, pugui 
realitzar la pràctica i a poc a poc anar guanyant 
mobilitat, força, flexibilitat i equilibri, entre d'al-
tres.

Estem molt contentes de l'acceptació que 
ha tingut la proposta de fer ioga en un espai 
tant emblemàtic com són les Set Fonts. Algun 
dia hem arribat a ser 20 persones, la qual cosa 
fa plantejant-nos ampliar els horaris per tal de 
proporcionar al grup la qualitat i l'atenció ne-
cessària des de l'inici.

Així doncs esperem seguir gaudint d'aquest 
espai durant el juliol i ens encantaria continuar 
aportant tant a la gent de Sant Julià com a les 
persones d'altres pobles, si així ho desitgen, 
més dinàmiques i activitats similars per anar 
aprofundint i expandint aquesta manera dife-
rent de viure i entendre les coses.

Finalment, volem agrair d'una banda a l'Ajun-
tament de Sant Julià de Vilatorta la facilitat en 
què ens han permès organitzar l'activitat, i de 
l'altra, gràcies a totes les persones que han vin-
gut a conèixer i provar el ioga amb nosaltres.

Raquel Cecília
Sílvia Escarrà

Ioga a les Set Fonts
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Osona amb Bici (@OsonaBici) 11 de juny
Més de 215 infants a Vic i 95 a Sant Julià de 
Vilatorta pedalen cada setmana cap a les se-
ves escoles. Podem dir que som tot un poble 
en moviment! #EmergènciaClimàtica #ElCanvi-
JaÉsAquí #BusBici @canvisencadena

Carles Fiter (@cfitverd) 23 de maig

Relíquia familiar: una factura de Can Fil dels 
anys seixanta. Malgrat que la meva besàvia, 
Montserrat Pratdesaba, era la mestressa, 
llavors els documents havien d'anar en nom de 
l'home i en castellà. A San Julián de #Vilatorta.

Aj. St. Julià de V. (@aj_SJV) 6 de maig
El Bar Catalunya “Can Cuca” de Sant Julià de 
#Vilatorta compta amb un punt d'intercanvi 
de llibres, on se’n poden deixar i agafar. És de 
lliure accés i està disponible durant tot l'horari 
d'obertura. Una bona iniciativa per fomentar la 
lectura i el reciclatge de llibres.

Laia Teixidor (@LTeixidor) 2 de maig

Casa...
Amb les visites tan esporàdiques que hi he 
hagut de fer, sembla que els canvis passin de 
cop i volta. L'últim dia que hi vaig ser, aquí hi 
havia una carretera…

Arxiu Comarcal d’Osona (@acosona1) 30 
d’abril
Bon dia! #TalDiaComAvui de 1877 hi va haver 
una gran romeria al santuari de Puig-l'agulla, 
amb unes 5.500 persones.

Carles Güell (@actorguell) 28 de juny

Ara que ve la calor, trobo interessant mos-
trar-vos que al mig del bosc que ens envolta a 
Vilalleons han treballat a netejar el bosc, sota 
les línies d’alta o mitja tensió. Tallafocs. Potser 
la gent no ho sap, que es fa el manteniment. 
Gràcies

Marc Costa (@CostaTrachsel) 23 de juny
Fantàstic tornar a gaudir dels viatges amb tren 
@rodalies, i sobretot d'aquelles persones que 
comparteixen altruistament amb la resta de 
passatgers les seves inacabables converses 
amb veu suficientment alta perquè no ens en 
puguem perdre cap detall #AgraïmentInfinit

Futbolista CAT (@FutbolistaCAT) 22 de juny
Ferran Jutglà (St. Julià de Vilatorta, 1999) 
ha estat presentat avui com a jugador del 
#FCBarcelona B, després de deixar l'Espanyol 
B en el que ha estat un traspàs polèmic. Ex-
trem dret molt prometedor que lluïa el braçalet 
i ha fet grans actuacions aquesta temporada.

Anna May Masnou (@amaymasnou) 20 juny
Arriba un moment, a la vida, on t'adones que 
molta de la gent que fa coses interessants és 
més jove que tu. Curiosament, és el mateix 
moment en què et penses que encara ets mas-
sa jove per fer coses interessants.

Ferran Latorre (@ferranlatorre) 18 de juny
Quin dia més trist… Mai acabarem de com-
prendre per què gent tan extraordinària com 
l’Emma Roca ens deixa. Ets una inspiració per 
a molts i moltes, una inspiració que és el millor 
llegat. Un petó allà on siguis. I una immensa 
abraçada a tots els amics i familiars.

BielGudaa (@Guda102) 15 de juny
La nova samarreta del Barça és una broma? 
Espero que d’aquí a principis de temporada 
s’ho mirin i la puguin remodelar, perquè n’hi ha 
per llogar-hi cadires.

Vilatortins 
en xarxa @
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Català a l'atac

Substituts del mot "algo"
El mot algo, que no és acceptat per l’Institut 
d’Estudis Catalans, no té una solució única per-
què té diferents usos i significats. Avui veurem 
fraseologia típica en què s’usa aquesta paraula 
i com la podem dir en català fresc i natural. 

Quan no sabem amb exactitud una cosa, so-
vint se sent dir: «Hi havia mil persones o algo 
així», però les bones solucions serien «o una 
cosa així / més o menys / aproximadament». 
D’altra banda, en castellà és típic de dir «Ya 
será algo menos», quan es pretén rebaixar una 
exageració feta pel nostre interlocutor. En ca-
talà, en canvi, sentirem l’expressió «No serà/
deu ser (pas) tant». També, parlant en català, 
és molt freqüent l’expressió incorrecta «Algo és 
algo» o «Ja és algo», però hauríem de dir «Val 
més això que res». 

Dels bufanúvols, dels vanitosos, en podem 
dir que «es pensen que són qui sap qui» o que 
«es creuen (ser) algú (important)», no pas «es 
creuen (ser) algo». Quan patim de valent i ens 
pensem que la salut ens pot passar factura no 
diem «A mi em donarà algo», no, sinó «A mi 
em vindrà algun mal». Ni tampoc direm «Si ha 
prosperat per algo serà», sinó «deu ser per al-
gun motiu / per alguna raó». O bé, en cas que 
no tinguis gaires diners, en castellà es fa servir 
l’expressió «Voy algo escaso de dinero» i en ca-
talà «Vaig una mica escàs/curt de diners / Vaig 
prim de butxaca / Tinc l’armilla malalta». 

 CPNL - Oficina Osona
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Continuen les agressions al medi natural 
i el poc respecte pel nostre entorn. Tres 
exemples: les motos circulant fora de les 
pistes i camins permesos i amb el perill de 
trobar a qualsevol racó del bosc; els bancs 
de pedra de la font de la Riera malmesos i 
la construcció d'una cabana de troncs a la 
paret de pedra de la mateixa font.

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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La covid-19 va impedir que po-
guessin tornar a sortir a cantar 
les Caramelles del Roser, per 
la diada de Pasqua Florida, ja 
que la pandèmia va estroncar 
el programa d’assajos. Com 
alternativa es va proposar un 
acte únic i extraordinari basat 
en peces clàssiques de cara-
melles del repertori vilatortí. Així 
va sorgir Caramelles a so de 
cobla. I ho va fer amb la cobla 
Vilatorta, una singular formació 
que es va estrenar especial-
ment per a l’ocasió integrada 
per Carla Mallarach (flabiol i 
tamborí); Heribert Grifell, Mar-
cel Claramunt (tibles); Oriol 
Grèbol, Jordi Sitjes (tenores); 
David Batriu, Manel Valls, Olga 
Llobera (trompetes); Arnau 
Pasqual (trombó); Raül Castro, 
Ivan Juanals (fiscorns) i Guillem 
Mirabent (contrabaix), dirigits 
per Jofre Bardolet, codirector 
de les Caramelles del Roser. 

L’acte es va fer a la plaça 
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Caramelles a so de cobla
l’alternativa a la cantada del
diumenge de Pasqua d'enguany

Major el dia 4 d’abril, seguint 
les mesures de seguretat esta-
blertes, amb les cadires conve-
nientment separades, dispen-
sadors d’hidroalcohol i el públic 
portant mascareta. Una plaça 
Major bellament engalanada 
oferia un espaiós escenari on 
no hi podien faltar els elements 
més identificadors i caracterís-
tics de les Caramelles del Ro-
ser com són el barret de copa, 
la capa i el bordó. A tres quarts 
d’una del migdia els presenta-
dors de l’acte, l’Anna Garcia i 
l’Anton Carrera, donaven pas 
a les paraules de benvinguda 
de Joan Carles Rodríguez, al-
calde de Sant Julià de Vilator-
ta; la justificació de l’acte per 
part d’Hernan Collado, com a 
representant de les Caramelles 
del Roser; i la presentació de la 
cobla Vilatorta per part del seu 
director, Jofre Bardolet. 

Moltíssims autors s’han ins-
pirat en la dansa catalana per 

compondre caramelles i en 
l’arxiu de l’entitat n’hi ha un 
bon plec. Algunes d’aquestes 
han estat harmonitzades per 
a cobla i s’han tocat en molts 
actes sardanistes. Des de prin-
cipis de segle passat, deu au-
tors vilatortins, o estretament 
vinculats al poble, han creat 
un extens repertori de peces 
fetes expressament per a les 
Caramelles del Roser. Ramon 
Victori, Manuel Suñé, Manel 
Balasch, Manuel Rodríguez, 
Maneló Suñé, Carles Casas, 
David Rodríguez, Oriol Tafanell, 
Santi Riera i Jofre Bardolet han 
compost més de 45 caramelles 
de diversos estils: sardanes, 
havaneres, valsos, etc. a les 
quals hi han posat lletra Antoni 
Bori Fontestà, Josep Suñé, Jo-
sep Boixeda, Núria Dalmases, 
Manel Balasch, Anton Carrera, 
Oriol Tafanell i Xevi Pona. 

Les sardanes escollides per 
al Caramelles a so de cobla fo-
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ren: “Rosa Vera”, “Gentil Adria-
na” i “Records de Sant Julià de 
Vilatorta”, de Manel Balasch; 
“Dolçament”, de Manel Rodrí-
guez Suñé; i “Som Vilatortins” 
de Josep Suñé Cervian. No va 
ser fàcil trobar les particel·les 
per a cobla. Tot i que l'Agrupa-
ció Sardanista en tenia alguna 
es va demanar la col·labora-
ció d'Àngel Capdeferro que 
és col·leccionista de sardanes 
i disposa d'un dels arxius més 
importants de gravacions i par-
titures de sardanes, del nostre 
país. Finalment es van aconse-

guir totes les caramelles que 
se'n té coneixement que estan 
harmonitzades per a cobla.

I amb el so de la cobla em-
bolcallant l’ambient l’emoció 
era ben palpable. A sotto voce 
molta gent del públic cantava 
les melodies que els músics 
anaven desgranant. En un gest 
de confraternitat, Jofre Bardo-
let va cedir la batuta a Manel 
Marsó perquè dirigís la sardana 
“Som Vilatortins” que aquest 
cop sí, el públic cantava amb 
viva veu. Un altre moment es-
pecial va ser l’estrena de la 

sardana “Vilatortina”, de Jofre 
Bardolet. El mateix autor ho ex-
plicava així: “Vaig decidir adap-
tar la segona part de la cançó 
«Festívola», una caramella amb 
lletra d’Anton Carrera i que en 
Santi Riera va deixar inacaba-
da. Se’m va encarregar acabar 
de compondre aquesta obra, i 
ho vaig fer amb un gran honor 
i respecte i tant bé com vaig 
saber. Aquesta peça l’haví-
em assajat i s’havia d’estrenar 
l’any passat per Pasqua. No 
va poder ser. Així doncs, avui 
per primer cop hem escoltat 
en directe les notes de «Festí-
vola» que conformen els llargs 
de la sardana “Vilatortina”, una 
sardana amb aires de nostàl-
gia però amb un final pletòric 
i esperançador que vol ser una 
metàfora pel temps de pandè-
mia que ens ha tocat viure”.

A més de la melodia dels 
Goigs del Roser l’acte va oferir 
un viatge en el temps per es-
coltar reminiscències del nos-
tre passat, notes d’antigues 
danses del folklore vilatortí, 
recollides per Joan Amades 
en el seu Costumari Català. La 
Ratolinesa, el Ballet i la llesta, 
la Bella Miralda i el ball dels 
Nyitus-Nyetus, que en el seu 
dia foren ballades a la mateixa 
plaça Major, s’alternaren entre 
sardana i sardana.

Amb aquest acte es va re-
fermar, encara més, l’estreta 
relació i l’idil·li que des de finals 
del segle XIX mantenen Sant 
Julià de Vilatorta i la sardana, i 
va ser un complement dels ac-
tes de celebració dels 50 anys 
de l’Agrupació sardanista. Ca-
ramelles i sardanes, un binomi 
que marida molt bé. 

Els confrares del Roser no 
van poder sortir a cantar, però 
la seva flama perdurable i la 
música de les caramelles res-
sonaren per Pasqua Florida, a 
Sant Julià de Vilatorta.

Lluís Vilalta

La cobla Vilatorta va néixer expressament per al 
Caramelles a so de cobla. És una singular

formació amb músics vinculats a les Caramelles
del Roser, dirigits per Jofre Bardolet.

Es va estrenar la sardana "Vilatortina", composta per Jofre 
Bardolet, a partir d'una obra inacabada de Santi Riera.

Per primera vegada es van poder escoltar totes
les músiques de les antigues danses

populars del folklore vilatortí.
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Des del seu naixement l’any 
2009, la Fira del Tupí ha anat 
evolucionant constantment, in-
corporant propostes que la fes-
sin especial cada any. Després 
d’onze edicions es va decidir 
renovar-ne el model per no 
perdre atractiu i concentrar tota 
l’activitat en un sol dia i en un 
únic espai. Aquesta idea s’ha-
via de materialitzar l’any passat 
però la pandèmia ho va impe-
dir i s’ha hagut d’esperar fins 
aquest per presentar Keramik, 
la nova proposta que suposa 
un punt d’inflexió en la Fira del 
Tupí, tal i com es coneixia fins 
ara. 

Keramik vol esdevenir una 
festa d’experiències amb fang, 
un taller obert per conèixer tèc-
niques, disseny i art de la mà 
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Keramik
l’alternativa a la Fira del Tupí

de ceramistes i terrissers, i 
perquè el visitant pugui obrar 
peces amb les seves pròpies 
mans, amb creativitat i enginy. 
Keramik vol ser el punt de tro-
bada de ceramistes emergents 
i artesans professionals, i el 
lloc on les marques indepen-
dents participin del mercat de 
la ceràmica mostrant i venent 
els seus productes. 

Tot i que s’han relaxat les 
mesures de seguretat en la 
lluita contra la pandèmia i que 
la situació encara no està del 
tot normalitzada, es va creure 
oportú que l’edició d’enguany 
havia de ser la de la presenta-
ció oficial de Keramik, que va 
comptar amb Òscar Dalmau 
com padrí i mestre de cerimò-
nies. Així doncs, la jornada va 

començar amb la inauguració 
del mural ceràmic de la sala de 
plens de l’Ajuntament, va con-
tinuar al parc de les Set Fonts 
amb un homenatge als grups 
bombolla del confinament i va 
acabar amb l'espectacle “Me-
dusa” d’Artristras Teatre

A les 4 de la tarda del dis-
sabte 29 de maig l'alcalde, 
acompanyat d’Òscar Dalmau, 
el popular conductor del “Gran 
Dictat” de TV3 i del programa 
“la Competència” de RAC1, 
van presentar el mural ceràmic 
decoratiu que Sol Roca ha re-
alitzat a la sala noble de l’Ajun-
tament. Amb l’obra “Diàlegs” 
la ceramista va guanyar el 
concurs de ceràmica Memorial 
Joan Capdevila de la Fira del 
Tupí de l’any 2019.
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de les Set Fonts les 20 bombo-
lles prèviament seleccionades 
ja estaven a punt, cadascuna 
amb un torn, per viure una ex-
periència amb el fang. Les bom-
bolles estaven formades per un 
màxim de sis persones cadas-
cuna. A més de l’experiència 
que suposa treballar el fang 
amb el torn, aquest acte va vo-
ler ser un homenatge als grups 
bombolles del confinament. 
L’activitat, dirigida pel ceramis-
ta Jan Madrenas, ensenyava la 
tècnica de creació d’un bol de 
ceràmica. Tots els grups es van 
posar a treballar i l'Òscar Dal-
mau va anar passant per cada 
bombolla per conèixer coses 
dels protagonistes, saber d'on 
venien i com els anava la seva 
experiència de tornejar, alguns 
amb molt bons resultats, com 
es va poder comprovar un cop 
enllestida la feina.

En el mateix lloc i abans que 
la pluja obligués a donar-lo per 
acabat abans d’hora, Salvador 
Capdevila, fill de Joan Cap-
devila, va fer una demostració 
amb el torn manual, que tècni-
cament és més difícil de mani-
pular. Els participants que van 
gaudir de l'experiència mos-
traven la seva satisfacció i les 
ganes de tornar-hi.

Després de la pluja, i a la part 
nova del parc de les Set Fonts, 
Artristras Teatre va oferir una 
versió adaptada de “Medusa”, 
un espectacle de carrer fresc i 
ple de fantasia on la música, la 
dansa, la manipulació d'objec-
tes voluminosos, la pirotècnia 
i l'element sorpresa es barre-
gen per captivar el públic, que 
per raons de seguretat estava 
assegut, submergint-lo en un 
somni de color.

Si la situació està normalit-
zada, s’espera que en el Kera-
mik del 2022 es pugui desen-
volupar completament tot el 
projecte.

Lluís Vilalta
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La Principal de la Bisbal va obrir 
els actes del 14è Aplec Comar-
cal d’Osona que es va fer el pri-
mer cap de setmana d’aquest 
mes de juliol a Sant Julià de Vi-
latorta. A les 6 de la tarda del 
dissabte dia 3, la cobla oficial 
de la Generalitat de Catalunya 
va encetar els actes amb un 
gran concert dirigit per Fran-
cesc Cassú i presentat per M. 
Mercè Planas que va tenir com 
escenari una plaça Major plena 
de gent, que en tot moment van 
seguir tots els protocols antico-
vid i que un cop acabada l’actu-
ació de la Bisbal es va desplaçar 
a la plaça de Catalunya per ser 
testimonis de la inauguració de 
l’Estela de la sardana que s’ha 
erigit al jardinet de la pèrgola. 
L'acte va comptar amb la pre-
sència del president de la Con-
federació Sardanista de Catalu-
nya, el de la Comissio d'Aplecs 
de les comarques Barcelonines, 
el president de l'Agrupació Sar-
danista de Sant Julià, l'acalde, 
la regidora de Cultura i els au-
tors del monument. 

El dissabte es va cloure amb 
una ballada de sardanes ame-
nitzada per la Bellpuig Cobla. 

L’endemà diumenge l’activi-
tat va començar al migdia amb 
una altra ballada de sardanes al 
parc de les Set Fonts a càrrec 
de la Ciutat de Girona, com a 
preàmbul de l’Aplec pròpiament 
dit que es va fer a la tarda a la 
zona esportiva, amb les cobles 
Ciutat de Girona, Jovenívola de 
Sabadell i la Principal del Llo-
bregat. L’esdeveniment va tenir 
més d’un moment àlgid amb 
l’estrena de quatre obres amb 
regust vilatortí: “La sardana 
dels Tupinots”, de Francesc X. 
Cassanyes; “Vilatorta t’escau”, 
de Sigfrid Galbany; Joventut 
Vilatortina, de Xavier Forcada i 
“Amb la sardana al cor”de Car-

14è Aplec Comarcal d'Osona
La gran festa sardanista, a Sant Julià

les Santiago, dedicada a Dante 
Miravet que també va ser ho-
menatjats, juntament amb Si-
gfrid Galbany per la seva dila-
tada trajectòria en el món de la 
sardana. Els autors de les obres 
estrenades també van rebre 
l’escalf del públic, amb el lliura-
ment d’una placa d’agraïment.

Abans de l’acte de traspàs 

de l’estendard de l’Aplec als 
representants d'Els Hostalets 
de Balenyà, població que orga-
nitzarà el 15è Aplec comarcal 
l’any vinent, es va reconèixer 
la feina de l’Anna Garcia en la 
confecció d’aquesta insígnia, 
que es va estrenar en el tercer 
Aplec Comarcal que es va fer 
l’any 2009, aquí a Sant Julià. 
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Molts pobles i ciutats de Catalunya han erigit 
monuments dedicats a la dansa nacional catala-
na. La tradició sardanista a Sant Julià ve de molt 
antic. La fotografia d’una ballada l’any 1890 a la 
plaça Major és el testimoni visual més antic de 
l’estreta relació i complicitat que el poble man-
té amb la sardana. La commemoració dels cin-
quanta anys de l’Agrupació era el moment opor-
tú per dedicar un monument a la sardana com 
a testimoni constant i present de l’històric llegat 
sardanista de Sant Julià de Vilatorta i record de 
totes les persones vinculades al món de la sar-
dana, des de la cobla-orquestra Renaixensa fins 
a l’efímera cobla Vilatorta, passant pels autors, 
les colles i les persones que ha impulsat la sar-
dana des de l’Agrupació Sardanista, així com 
tots els dansaires anònims que han participat de 
les activitats sardanistes i la gent que s’estima la 
dansa més bella de totes les danses.

Després d'analitzar diverses possibilitats, es 
va optar per un monument amb aires vilatortins, 
com els aires d'una sardana. La idea va ser una 
estela que tingués una pilastra en forma de co-
lumna salomònica, d’inspiració modernista, on 
el moviment de cada rajol insinua un compàs de 
la sardana, construïda amb materials tradicio-
nals com la pedra, el rajol de terra cuita i el ferro.

Els capitells son austers, sense decoració i de 
línies molt senzilles, però fermes com els sar-
danistes que mantenen l’equilibri de la dansa. 
N’hi ha dos, un que fa de base de la columna i 

L’Estela de la sardana
Un monument amarat de simbolisme

Una estela és la part central de la rel o la 
tija d'una planta i el rastre que deixa al cel 
o a la mar un avió o un barco. Una estela 
també és un monument commemoratiu

que pot ser en forma de làpida o pedestal.

un altre que la corona. El de terra arrenca amb 
secció circular i a mesura que s’alça passa a 
secció quadrada, el contrari que el capitell del 
capdamunt. Entremig, una columna d’obra vista 
de 25 filades que conté 50 rajols, col•locats en 
parella, talment com els balladors d’una sarda-
na. El nombre de rajols és una clara referència 
als 50 anys de l’Agrupació Sardanista.

La columna salomònica té forma helicoïdal i 
s’ha dissenyat inspirada per la tècnica de comp-
tar i repartir la sardana. Una vegada comptada 
la tirada de curts i de llargs se sap quan tiren. 
Amb el coneixement d'aquestes dues dades ja 
es pot "repartir la sardana", la qual cosa signifi-
ca calcular la quantitat de passos de curts i de 
llargs. L’inici de la sardana (d’estil empordanès) 
es fa sempre amb el peu esquerra. El gir de la 
columna és en aquest sentit fins a completar 
180 graus per acabar netament com ho fa una 
sardana, amb els peus junts i cap a l’esquerra.

Per sobre del capitell que corona la colum-
na s’alça en vertical, com una sortida de sol per 

l’horitzó, un semicercle de ferro disposat de lle-
vant a ponent, amb la silueta retallada de cinc 
balladors. Altres cinc dansaires estan en posició 
horitzontal sobre el capitell. Vist en perspecti-
va tots plegats conformen una rotllana sencera, 
estroncada per un angle de 90 graus. El conjunt 
recorda un rellotge de sol i l’efecte positiu-ne-
gatiu de les figures sembla talment un joc d’om-
bres. De l’altra meitat del capitell, a la banda de 
migdia, sobresurt el castell de Sant Julià com 
emblema del poble, i que en l’escut de l’Agrupa-
ció sardanista apareix encerclat per sis parelles 
de balladors.

L’Estela de la sardana s’ha situat al jardinet 
del costat de la pèrgola de la plaça de Catalu-
nya. Ha estat ideada i dissenyada per Lluís Vilal-
ta i Xevi Pona, i construïda pels paletes de la 
brigada municipal. Els capitells han estat obrats 
pel taller de Marbres Martin i les peces d’acer 
fabricades per SAV Vilaró.

Lluís Vilalta - Xevi Pona
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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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El minuciós i acurat treball de 
Vectar Nou -empresa especi-
alitzada en conservació i res-
tauració- fa reviure esplendo-
rosament les façanes del Casal 
Núria. Sembla que no hagi 
passat el temps i l’edifici més 
conegut del poble, i icona per 
antonomàsia de Sant Julià de 
Vilatorta, torna a resplendir com 
el primer dia.

En el número 62 de la revista 
Vilatorta –edició de Pasqua de 
l’any 2012-, Francesc Orenes, 
Doctor amb belles arts per la 
Universitat de Barcelona, publi-
cava uns apunts d’art que aler-
taven del perill de desaparició 
dels esgrafiats pel seu deficient 
estat de conservació. Orenes 
qualifica can Pallàs i el Casal 
Núria com a joies del noucen-
tisme català: “Els esgrafiats 
palesen a la perfecció els trets 
característics del noucentisme, 
amb el seu esperit de mesura 
i de polidesa en les formes i la 
recuperació dels oficis, alhora 
que traspuen cultura per to-
tes bandes”. “L’ornamentació 
constitueix una de les mostres 
més interessants del seu gène-
re per la riquesa iconogràfica 
del seu acurat disseny i per la 
seva exemplar realització. Res-
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La restauració dels esgrafiats
torna a fer lluir el Casal Núria

pon talment a les tan anhela-
des fites de l’obra ben feta que 
proclamà el noucentisme, amb 
l’afany d’integrar totes les arts i 
de recuperar els oficis i la seva 
dignificació al servei de l’ar-
quitectura”. En aquestes dues 
obres “hi descobrim l’enginy i 
la mà del mestre d’obres Miquel 
Pallàs".

S’especula, però, que els es-
grafiats del Casal Núria foren 
dissenyats i obrats per Ferran 
Serra Ferdinandus, seguint les 
indicacions de Miquel Pallàs, 
l’any 1929, quan es va cons-
truir l’edifici per encàrrec del 
seu germà Josep. En aquella 
època, tot i que Serra era molt 
jove, ja era un artista consolidat 
i reconegut arreu del país. Al 
no trobar-se els originals ni les 
plantilles dels esgrafiats en l’ar-
xiu personal de Miquel Pallàs 
on solament existeix un esbós 
de la disposició temàtica de les 
façanes, tot fa pensar que pels 
contactes i coneixences que te-
nia Josep Pallàs, propietari del 
Casal Núria i soci de l’empresa 
constructora “Pallàs i Gaman-
dé” a Barcelona, es contractés 
al millor esgrafiador d’ales-
hores per projectar i executar 
els esgrafiats del Casal Núria. 

Cal, però, acabar de confirmar 
aquesta hipòtesi.

A la dècada de 1970, el ma-
teix Ferdinandus Serra va fer-ne 
una primera restauració. Havien 
passat quaranta anys de l’obra 
primigènia.

Un record personal d’infan-
tesa em trasllada a un dia sor-
tint d’escola i, curiós com soc 
i apassionat de l’arquitectura i 
la construcció, i tenint el cos-
tum d’enfilar-me a les bastides 
dels paletes, vaig voler veure 
de prop com treballava aquell 
home que feia coses que jo no 
havia vist mai. Al veure el meu 
interès, amb condescendència 
en Ferdinandus em va explicar 
què feia. Em va fer seure al seu 
costat i donant-me una eina 
m’ho va ensenyar i em va dir 
que anés rascant unes parts del 
dibuix que estava treballant en 
aquells moments. 

Ara, al cap d’uns 50 anys 
d’aquella primera reconstitució, 
Vectar Nou, per encàrrec dels 
nous propietaris, està realitzant 
una segona restauració. Els tre-
balls van començar a principis 
d’abril i ja estan acabades la 
cara de ponent i la façana nord. 
Ara s’està treballant a la façana 
de migdia, la que dona al jardí. 

Tot fa pensar que 
els esgrafiats del 
Casal Núria foren 
dissenyats i obrats 
per Ferdinandus 
Serrra seguint les 
indicacions de 
Miquel Pallàs, el 
1929. A mitjan de 
1970 el mateix 
Serra en va fer la 
primera restauració
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Una troballa excepcional:
el plànol de distribució
dels esgrafiats

L'últim document històric del Casal Núria que s'ha 
trobat és un plànol amb la distribució dels esgrafi-
ats. En aquest document Miquel Pallàs esbossa el 
contingut de cada requadre i traça la seva forma, 
així com les figures, els símbols, les al·legories, els 
elements ornamentals i els detalls que conformaran 
la decoració general de les tres façanes.

Façana sud

Façana oest

Façana nord
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Una gran obra feta pels millors artistes
Miquel Pallàs (1876-1943)
va dissenyar el Casal Núria 
per encàrrec del seu germà 
Josep. Si féssim un símil 
cinematogràfic podríem dir 
que JoseP Pallàs (1887-1941)
seria el productor i en Miquel 
el director. La superproducció 
va comptar amb els millors 
artistes de l’època per 
realitzar una obra mestra, 
començant pels paletes, 
fusters i picapedrers de Sant 
Julià que van bastir l’edifici. 
Ramon Cullell que va fer 
els elements de forja, Llucià 
Costa com autor del mural 
de la galeria de la balconada 
principal i Ferdinandus Serra, 
dels esgrafiats. Una gran obra 
d’art i un equip humà dignes 
mereixedors d’un Òscar. 

RaMon Collell i PalanCa, 
conegut per "en Picallimes” 
va néixer a Vic el 1873 i morí 
a la mateixa ciutat el 1950. 
Forjador i serraller artístic, 
col•laborà amb Antoni Gaudi 
i Josep Maria Pericas. Entre 
d’altres obres va fer la feina 
mecànica, juntament amb 
Joan Colomer, del treball del 
ferro (motius vegetals, creus, 
sàrries i llantions) dels dos 
fanals commemoratius del 
Centenari del naixement de 
Jaume Balmes col·locats 
a la plaça Major de Vic, el 
1910 i enderrocats el 1924. 
Bon coneixedor de l’ofici, 
va realitzar les reixes de les 
finestres del Casal Núria amb 
la tècnica del reblat sense 
soldadura, i els elements 
fèrrics de tot l’edifici. 

lluCià Costa i BosCh (Vic, 
1883 – Falgars, 1942) Va ser 
alumne de l’Escola de Dibuix 
de Vic, sota la direcció del 
mestre Torrents, i de les Belles 
Arts de Barcelona. Va ser 
muralista proper al moviment 
artístic català del noucentisme 

i es va enfrontar amb temes 
de gran superfície en temples, 
oratoris particulars i salons. 
Se’n conserven obres a Vic i 
a Barcelona. A Sant Julià de 
Vilatorta són importants el 
mural de la galeria del Casal 
Núria (on s’hi representa el 
passatge de la història bíblica 
de Rut i les espigues), i els 
frescos del panteó familiar de 
Puigsec, a la capella de Sant 
Ponç). Costa va destacar en 
el dibuix a la ploma i al carbó i 
és autor d’alguns retrats de la 
Galeria de vigatans Il·lustres. 
També va ser professor de 
l’Escola de Dibuix de Vic.

FeRRan seRRa i sala, 
(Barcelona 1905-1988) 
conegut com a Ferdinandus 
Serra (nom que li suggerí el 
filòsof Francesc Pujols) és 
el millor esgrafiador català 
del segle XX, a més de ser 
escultor, i restaurador de 
monuments. Es formà a 
l’Acadèmia de les Arts de 
Barcelona amb el mestre 
Antoni Gelabert. Reconstruí 
els models escultòrics de la 
Casa dels Canonges 
de Barcelona i com a 
esgrafiador destaca la seva 
restauració dels esgrafiats 
de la casa del gremi de 
Velers a la Via Laietana 
de Barcelona, declarada 
monument nacional. Durant 
la Guerra Civil treballà a 
Martorell on es tractà amb 
Francesc Pujols. Sobresurten 
com a obres pròpies a Piera, 
a Martorell, a Vilanova i la 
Geltrú, a Barcelona, a Valls 
i els del Casal Núria, que va 
restaurar a mitjan de 1970. 
També excel·lí en la creació 
de rellotges de sol arreu 
de Catalunya. El seu estil 
participa indiscutiblement del 
noucentisme i es basa en la 
tradició catalana de l’esgrafiat 
setcentista.

Fotografies (de dalt a baix):
- Josep Pallàs
- Miquel Pallàs
- Ferdinandus Serra
- Taller de Ramon Collell 

"Picallimes" (Arxiu Anguera)
-  No s'ha trobat cap imatge de 

Llucià Costa

•
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Per garantir els millors resultats, el 
procés de restauració del Casal Nú-
ria ha requerit d’uns treballs especí-
fics i una combinació de materials, 
productes i aplicacions concretes. 

S’ha començat per fer una nete-
ja de la brutícia superficial i eliminar 
les parts en mal estat fins arribar a 
un suport ferm i estable. S’ha reom-
plert amb morter de calç hidràulica 
les parts d’estucat perdudes o re-
picades i s’han extret les sals de 
superfície. 

Amb la consolidació de l’estucat 
s’han realitzat cales de confirmació 
de resultats. Depenent de la zona 
s’han utilitzat dos tipus d’estucat. 
Un de morter de calç de color gris, 
segons l’original, format per calç, 
sorra de marbre i pigments minerals 
amb acabat raspat fi; i un altre de 
morter de calç de color blanc, tam-
bé segons l’original, format per calç 
i pols de marbre, amb acabat lliscat 
sobre l’estucat existent o estuc de 
calç reposat, d’acabat raspat fi. 

S’han segellat les fissures i fixat 
l’estuc amb silicat de potassa sen-
se pigmentació abans de l’aplicació 
de veladures fins aconseguir una 
reintegració cromàtica dels colors 
originals. Per la reproducció cro-
màtica dels estergits i esgrafiats 
perduts o desgastats s’ha seguit el 
disseny original a través de fotogra-
fies, fins a completar el conjunt.

La restauració de les façanes 
també ha comportat un tractament 
de tots els elements exteriors de 
pedra, fusta i ferro de l’edifici. La 
pedra ha estat objecte d’una ne-
teja general i s’hi ha aplicat silicat 
d’etil per consolidar a matriu pètria. 
També s’han rejuntat les juntes i 
fissures i s’ha fet una reintegració 
volumètrica de les parts perdudes 
seguint la geometria i textura origi-
nal. Els ràfecs, balcons i baranes de 
fusta s’han netejat i pintat de nou, 
així com les baranes i reixes metàl-
liques. El mural pictòric de la galeria 
del balcó principal també ha estat 
objecte d’una intervenció de sane-
jament d’elements estranys, neteja 
i consolidació.

Un procés de restauració meticulós
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Seqüència detallada de les fases de restauració
Una de les imatges més deterio-
rades de la façana nord és la figu-
ra de mossèn Cinto Verdaguer, a 
causa de les filtracions d'aigua de 
la barbacana.

Prenent aquest element com a 
exemple, mostrem una seqüència 
fotogràfica de les fases del procés 
de restauració:

1. Element sanejat.
2. Estesa de morter de calç.
3. Emblanquinada sobre morter 

de calç tendre, previ el traspàs 
del dibuix.

4. Aplicació de l'estergit a través 
de plantilla.

5. Dibuix obtingut de l'estergit.
6. Esgrafiat amb recuperació 

volumètrica.
7. Reintegració cromàtica.
8. Acabat.

L'ESTERGIT és una plantilla 
de paper o altre material amb 
un dibuix resseguit amb petits 
foradets fets amb punxó. En 
fregar-lo amb un saquet ple de 
pólvores de carbó o pigments, 
anomenat estergidor, deixa 
passar aquesta pols a través 
dels forats i es trasllada el dibuix 
damunt la capa de preparació.

L'ENIGME "VERDAGUER" 
Fins fa poc, encara era visible la 
data (1873) a la banda esquerra 
del bust de mossèn Cinto, 
però feia molts anys que havia 
desaparegut la inscripció de 
la banda dreta. No hi ha cap 
imatge antiga on es veiés ben 
bé què hi havia. L'enigma s'ha 
resolt gràcies a un exercici de 
memòria fotogràfica. No era una 
data, era la paraula Verdaguer, 
tal com s'ha confirmat al trobar 
vestigis molt gastats d'una V i 
una G a les restes de l'esgrafiat.

1

2

3

4

5

6

7

8Lluís Vilalta
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Durant el segle XIX s’estén per 
gran part de Catalunya la moda 
d’aplicar motius amb relleu de 
terracota a les façanes de les 
cases. Un d’aquests elements 
eren les balustres. Unes obres 
artístiques que, a més de fer la 
funció de barana, constituïen 
un element decoratiu que em-
bellia l’edifici i li donava notori-
etat. Aquest element funcional 
és considerat l’art a la intempè-
rie, que dona encant, atractiu i 
delicadesa al lloc.

El segle XIX és considerat 
l’època daurada de l’escultura 
figurativa a tota Europa. Les 
escultures s’executen en mar-
bre, pedra, bronze, ferro, fusta 
i, sobretot, en ceràmica. Per 
aquest motiu sorgeix una ge-
neració important d’escultors, 
alguns com Damià Campeny, 
Pelegrí Clavé, Francesc Cerdà, 
Lluís Vermell, Antoni Solà i Ar-
nau Bellalta van estudiar a l’Es-
cola de Nobles Arts a Roma, 
becats per l’Escola Gratuïta de 
Disseny i l’Escola d’Arts Nobles 
“Llotja” de Barcelona. Per gua-
nyar-se la vida, molts escultors 
treballen indistintament en di-
versos tallers i realitzen tots 
tipus d’escultures: figures de 
pessebre, imatges religioses, 
funeràries, monuments públics, 
busts per encàrrec, etc. També 
treballen per a les fàbriques es-
pecialitzades en terracota, com 
les de Josep Antonés, Casa 
Massana, Tarrés i Ribaiga, Es-
cofet i Josep Escaiola.

La tècnica de producció de la 
terracota s’inicia quan l’escul-
tor modela un element original 
amb fang del qual en fa un mot-
lle de guix o escaiola. Aquest 
motlle, anomenat negatiu, es 
replena d’argila amb la tècnica 
de pressionar el material amb 
les mans. Un cop modelada la 
peça (positiu) s’extreu del mot-
lle i després d’assecar-la al sol 
està a punt per a ser cuita. 
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A can Rigues, al núm. 10 
del carrer de Sant Roc, 
la balustrada és de línies 
molt senzilles i fa la funció 
de finestra balconera.

Tot i que ara no és visible 
des del carrer també hi ha 
una finestra balconera a 
la façana posterior de can 
Badosa, al carrer de Mont-
seny núm. 1, semblant a la 
de can Rigues. Abans de 
restaurar i rehabilitar can 
Badosa, aquesta barana 
estava situada sobre el 
portal rodó de l’entrada 
per substituir la finestra 
gòtica i matacans de pe-
dra que van ser desmun-
tats durant el primer terç 
del segle XX i reproduïts 
de nou amb la reforma.

Des de temps immemori-
al, can Mallol -al carrer del 
Rector Roca, núm. 5- lluïa 
una barana de terracota a 
la finestra balconera que 
dóna al carrer del Cam-
panar. Amb les obres de 
l’edifici va ser desmunta-
da per facilitar les tasques 
de reforma i rehabilitació. 
Aquesta barana, d'un me-
tre de llargada serà munt-
da a la mateixa façana 
com un element indepen-
dent. 

la iMPoRtànCia de PReseRvaR 
aquest PatRiMoni

Les rehabilitacions arquitec-
tòniques tenen per finalitat, 
encara que no sigui l’única, la 
perdurabilitat futura de l’edifici 
i el seu ús. Els professionals de 
l’arquitectura, de l’arquitectura 
tècnica i els mestres d’obres, 

pels seus coneixements es-
pecífics, són els protagonistes 
de totes les tasques que tin-
guin per objecte la funcionali-
tat de l’edifici, intervenint, per 
a la seva consecució, sobre els 
elements constructius i/o es-
tructurals. 

Els propietaris, les instituci-
ons i els professionals han de 

A Sant Julià de Vilatorta es conserven magnífiques balustres de ter-
racota en diversos edificis. Llàstima que en desconeixem la proce-
dència i l'autoria.
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La balustrada més espectacular de Sant Julià és al carrer del Rector Roca, núm. 4 i fa de coronament de la 
façana del pati. Es tracta d’un conjunt de quatre models de balustres separades per pilars d’obra vista. A 
la balustre del primer tram hi ha esculpida la imatge d’una elegant cariàtide i a la de l’últim tram s’observen 
incrustades cares humanes. Els dos trams del mig són amb balustres de línies més sòbries i de menor al-
çada que s’han anivellat col·locant-les sobre un sòcol d’obra vista. Tot el conjunt descansa sobre cartel·les 
de terracota i és rematat per un àmpit decorat amb motius seriats. 

A can Flauta, a la plaça Major, núm. 2, fa de barana de la terrassa i els balustres, del mateix model que els 
de can Rigues, estan muntats sobre una base suportada amb cartel·les i un sòcol decorat de terracota.

vetllar perquè les tasques que 
no tenen finalitat funcional, tan 
si es realitzen sobre elements 
ornamentals com de caràcter 
constructiu o estructural tinguin 
per objectiu la salvaguarda dels 
elements i materials i l’aportació 
històrica i estètica que contenen i 
que formen part de l’immoble. 

Aquests elements de propietat 

privada formen part del patrimo-
ni arquitectònic del poble i com a 
tals s’han de protegir i conservar 
per la seva vàlua artística, his-
tòrica i cultural. Les balustrades 
del municipi estan incloses en el 
Mapa del Patrimoni Cultural de 
Sant Julià de Vilatorta.

Lluís Vilalta

Fonts:
- Mapa del Patrimoni Cultural de 

Sant Julià de Vilatorta. Diputació 
de Barcelona. Vigínia Cepero.

- La terracota com element orna-
mental en l’arquitectura de Bar-
celona. Salvador Garcia Fortes. 
Tesi doctoral. Universitat de Bar-
celona, 2001.

- La terracota. Emili Sempere. 
Revista Cerámica, núm. 144, 
2017.

Un BalustRe (llatí balaustium) és un tronc modelat que suporta la barana d'un balcó,
àmpit o escala. Aquest conjunt és conegut amb el nom de balustrada

La teRRaCota (de l'italià terra cotta "terra cuita") és l'argila comuna de baixa temperatura,
modelada i endurida al forn, normalment d'acabat una mica rústec i sense cobertura vítria.
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On van a parar les nostres escombraries?
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En el número anterior de la 
revista Vilatorta us oferíem 
un reportatge que responia la 
pregunta d'on va a parar l'ai-
gua de les clavegueres del 
municipi. En aquesta edició 
parlarem d'on van a parar els 
residus domèstics que gene-
rem, i d'acord amb el dia que 
toca, traiem l'orgànic, el multi-
producte o el rebuig. 

Segons els tipus de residus 
que recull el "camió de les es-
combraries" són portats a la 
planta de triatge de multipro-
ducte i transferència, al centre 
de tractament o al dipòsit con-
trolat (abocador) situat a Orís.

La planta de triatge de mul-
tiproducte d'Osona va entrar 
en funcionament l'any 2006 i a 
finals de 2008 es va integrar en 
aquesta instal·lació una planta 
de transferència de residus.

Aquí es seleccionen els resi-
dus multiproducte: plàstics, 
brics, llaunes, paper i cartró. 
Cada any, la planta pot arribar 
a tractar unes 14.000 tones 
anuals.

La instal·lació tria els enva-
sos lleugers i el paper i cartró a 
partir d’un circuit complex que 
combina la selecció manual i 
mecànica per tal de detectar i 
separar els diferents materials 
que hi arriben. L’objectiu és 
obtenir uns materials homo-
genis que, un cop classificats 
i premsats, s’emmagatzemen 
a la zona d’estocatge. Final-
ment, un recuperador autorit-
zat ho porta cap al seu destí 
final, les plantes de reciclatge.

A la planta de transferèn-
cia, com el seu nom indica, es 
transfereix la fracció resta i la 
fracció orgànica per tal d’op-
timitzar el transport de residus 
cap al Centre de tractament 
de residus municipals d’Oso-
na i el Ripollès (CTR).

Imatges (de dalt a baix)
•  Planta de transferència.
•  Triatge del multiproducte.
•  Pretractament de fracció 

resta: cicló i separador 
òptic.

•  Reactor: compostatge 
de la fracció orgànica 
de residus municipals 
(FORM) i bioestabilització 
de la matèria orgànica 
residual (MOR).

•  Compost.
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traCtament de residus 
muniCipals d'osona i el 
ripollès (Ctr) permet 
assolir els següents 
objeCtius:

• Reduir en un 40-50% les 
tones de rebuig que entren 
a l'abocador, allargant-
ne els anys de vida útil i 
minimitzant els impactes 
adversos.

• Compostar la fracció 
orgànica que es recull 
selectivament a Osona i el 
Ripollès, sense haver-la de 
transportar a comarques 
veïnes.

• Estabilitzar les restes 
orgàniques de la fracció 
resta, evitant-ne l'entrada 
directa a l'abocador.

• Recuperar materials 
valoritzables i poder-los 
reciclar.

• Donar compliment a 
la normativa europea, 
que obliga a valoritzar els 
residus abans d'abocar-los 
al dipòsit controlat.

• En el cas d'Osona, a 
més, permet culminar tot el 
procés de tractament, i ser 
autosuficients en la gestió 
de residus municipals.

• El CTR té capacitat 
per a tractar anualment 
43.000 tones de fracció 
resta, 10.000 tones de 
fracció orgànica recollida 
selectivament.

El CTR és una instal·lació 
dissenyada per al tractament 
de la fracció resta i l'orgàni-
ca, finançada per l'Agència de 
Residus de Catalunya, en el 
marc del Pla Territorial sectori-
al d'infraestructures de gestió 
de residus municipals de Ca-
talunya.

En el cas de la fracció res-
ta, mitjançant diversos pro-
cessos mecànics i biològics, 
s'aconsegueix separar residus 
valoritzables com la fracció 
orgànica, els envasos i ma-
terials metàl·lics. L'orgànica 
s'estabilitza i la resta de ma-
terials es porten a reciclar. Així 
es redueix pràcticament a la 
meitat la quantitat de rebuig 
que acaba entrant al dipòsit 
controlat (abocador), millorant 

les condicions de la disposició 
per reduir sensiblement els im-
pactes adversos.

El tractament biològic del 
CTR permet també realitzar 
el compostatge de la fracció 
orgànica de la recollida se-
lectiva. Aquest sistema, dotat 
de tecnologia innovadora i to-
talment automatitzat, permet 
transformar les restes orgàni-
ques amb compost de qualitat 
que s'utilitzarà per adob en 
jardineria i agricultura.

Tot i que les dues fraccions 
comparteixen alguns proces-
sos, en cap moment es barreja 
la fracció resta amb l'orgànica. 
Els circuits són totalment se-
parats.

Lluís Solanas

del triatge del multiproduCte s'obté paper, Cartró, plàstiC tipus 
film, pet, pead, mixt i llaunes. si ho reCiClem bé obtenim:

del traCtament se n'obté:

• Envasos lleugers: ampolles de plàstic, plàstic film...
• Materials metàl·lics: fèrrics i alumínics que es poden reciclar.
• Compost: que es pot utilitzar com adob en jardineria i agricultura.
• Bioestabilitzat: que serveix per restauració paisatgística i s'utilitza 

com a terres de cobertura al dipòsit controlat (abocador).
• Rebuig: que es diposita a l'abocador.
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Nurita Cendoya

Ja de molt petita Núria Cendoya Serra tenia un somni: 
obrir el seu propi gimnàs. Hauria pogut fer-ho a Barcelona, 
però Sant Julià li va robar el cor. Era el poble on estiuejava 
amb la seva família i, per ella, de seguida va ser sinònim 
de casa, caliu i refugi. Amb seixanta anys acabats de fer, 
avui encara recorda els nadals a la vora del foc, la colla 
dels estius i les sardanes al Bar Núria. El 2000, poc després 
de tancar el gimnàs, va marxar amb la seva parella, en 
Pau, cap a l'Urgell, on van tenir la Matilda i en Mateu. Tot 
i això, sempre que pot s'escapa cap a Sant Julià, i allà 
on va diu que és del poble, perquè "s'és d'on es té el 
cor". Ella, la "Nurita", també va guanyar-se el de moltes 
vilatortines en una època en què les dones encara no tenien 
cap lloc on trobar-se. Avui encara segueix mirant Sant 
Julià amb el mateix amor de la nena que hi estiuejava.

"Porto Sant Julià al cor des que vaig néixer"

Núria o Nurita?
Nurita. És com 

tothom em coneix.

D'on ve?
M'imagino que ve de casa 

perquè la meva mare es diu 
Núria. I de petita em deien 
Nurita. Al final és el nom 
que ha quedat per a tothom. 
Ara vaig a treballar a Lleida 
i em coneixen per Nurita.
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Com vas venir a 
parar a Sant Julià?

La meva mare és de 
Manlleu i els seus pares 
-els meus avis- es van 
comprar un terreny a Sant 
Julià i s'hi van fer la casa, 
Cal Serra. El meu pare, 
Joan Antoni, també venia 
a estiuejar-hi i és on es 
van conèixer. És aquí on 
van començar a festejar. 

Per tot això, nosaltres vam 
néixer aquí gairebé.

Però vivíeu a Barcelona?
Vivíem a Barcelona i 

veníem tots els caps de 
setmana. Era una fanàtica 
de Sant Julià i em deprimia 
quan m'havia de quedar a 
Barcelona. Al principi veníem 
a casa els avis i després 
ens vam fer una casa aquí.

Per què tan fanàtica 
de Sant Julià?

Perquè porto Sant 
Julià al cor des que vaig 
néixer. Per mi la natura i 
les relacions humanes són 
molt importants. Un poble 
em permetia tenir les dues 
coses molt a l'abast. A Sant 
Julià també hi he tingut tota 
la família. Som molts cosins 
i també hi tenia una colla 
gran. La meva infantesa té el 
paisatge de Sant Julià. Crec 
que allò que vius de petit és 
la teva pàtria. Sempre que 
em demanen d'on soc, dic 
que de Sant Julià. I si hi ha 
alguna coneguda em diu que 
és mentida. Però els contesto 
que s'és d'on es té el cor.
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"Allò que vius de petit és la teva pàtria"

Al final t'hi vas quedar
Des de ben petita tenia 

clar que volia ser professora 
de gimnàstica i tenir un 
gimnàs a Sant Julià. El meu 
camí estava molt marcat. 
Soc la gran de sis germanes 
i sempre els feia classes a 
elles i les meves cosines. 
Vaig acabar la carrera d'Inef, 
vaig estar una temporada 
curta a l’Argentina i em vaig 
instal•lar aquí a viure. Llavors 
vàrem buscar un localet 
que vam obrir el 1986.

Llavors al poble no hi havia 
gaire activitats esportives...

Els homes jugaven a 
futbol, però les dones no 
es trobaven. Va ser un bon 
moment per obrir un gimnàs 
perquè la gimnàstica estava 
en auge. Quan vaig tenir més 
gent, al cap d'uns vuit anys, 
vaig agafar un altre local al 
carrer Sant Jordi. Era l’antiga 
fàbrica de ca l’Elvira i el 
pare, que era arquitecte, em 
va ajudar a reformar-la. Va 
quedar un gimnàs molt xulo.

Una estiuejant que es 
queda a viure a Sant Julià 
és sempre una estiuejant 
o passa a ser vilatortina?

És un tema que em dol 
l'ànima. El meu pare va 
ser una persona que va 
tenir contacte amb moltes 
persones del poble. Tot i 
venir d'un altre entorn i de les 
diferències socials importants 
que hi havia, va fer-se amb 
tota la gent d'aquí. Per ell no 
hi havia classes ni diferències. 
Això ho vam mamar de molt 
petites i potser per això tinc 
la capacitat de connectar 
amb la gent a través del cor. 
Necessitava ser d'aquí perquè 
el meu cor estava aquí.

I des de Barcelona, no 
van veure descabellat que 
t'instal•lessis a Sant Julià? 
No és el mateix estiuejar-

hi que viure-hi a l'hivern.
El primer pis que vaig 

agafar va ser a Vic i vaig 
estar-hi dos mesos perquè 
no vaig poder suportar la 
boira. De seguida vaig venir a 
Sant Julià. Vaig ser la primera 
de la colla. I també la rara 
o la hippie. Però llavors, 
darrere meu va venir més 
gent de la colònia que s'hi 
ha quedat a viure. De fet, 
les meves germanes Inés 
i Carlota també va venir a 
viure amb mi una temporada 
i han acabat vivint a Osona.

Així també va calar en 
les teves germanes.

Sí. De les sis germanes, 
dues viuen a Seva i les 
altres a Barcelona. Sempre 
que puc m'escapo a Sant 
Julià. El meu home em diu 
que em canvia la cara quan 
sento que vinc cap aquí.

Quants anys va 
funcionar el gimnàs?

Vaig estar disset anys amb 
el gimnàs, fins al 2000.

A partir de quina edat 
fèieu gimnàs?

Començàvem amb 
infants de quatre anys fins 
als seixanta o més grans. 
Durant el temps que vaig 
estar al gimnàs també hi 
havia l'Ernest Farrés, que 
feia Taekwondo. Fèiem 
des de gimnàstica rítmica 
fins a manteniment.

D'on surt aquesta 
afició per l'esport?

No sé d’on ve. Des de 
ben petita vaig sortir fent 
tombarelles i n'he seguit 
fent. Soc bastant nerviosa i 
cada dia necessito caminar. 
He anat molt en bicicleta, he 
esquiat, he jugat a tenis... 
Gaudia molt fent esport i 
ara ho segueixo fent també 
amb la meva família.

Quanta gent devia 
passar pel gimnàs?

Quan el gimnàs tenia 
més gent hi havia unes 200 
persones. Sempre tenia 
l'obsessió que les classes 
havien de ser diferents i no 
repetitives. Però va arribar 
un moment, després dels 
40 anys, que vaig tenir la 
sensació que ja no tenia 
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"S'és d'on es té el cor"

energia per innovar. Vaig 
decidir que havia de canviar 
de feina. Quan el matí et 
costa anar a treballar i no 
tens la mateixa il•lusió, 
penso que has de ser honrat 
i pensar que toca retirar-se.

I què vas fer després 
del gimnàs?

A casa havíem fet molt 
esport, hi havia com una 
tradició. He fet Inef i la meva 
germana Carlota, també. Era 
com una tendència familiar, 
però també teníem una 
inquietud social. I als 40 anys, 
quan vaig penjar les botes, 
vaig entrar a treballar a la 
Fundació Trueta de Vic, una 
fundació d'ajuda humanitària.

Per què vas marxar de 
Sant Julià el 2002?

Perquè em vaig enamorar. 
Vaig conèixer un noi de 
Vallbona de les Monges 
(Urgell) que estava en un 
projecte social -L'Olivera- on 
treballaven amb persones 
amb discapacitat. Ara porto 
disset anys més allà amb 
el Pau i els nostres fills.

Segueixes treballant 
al sector social?

Ara estic a l'Associació 
Alba, a Tàrrega, que vindria 
a ser com Sant Tomàs aquí 
a Osona, però a l'Urgell. 
Una petita part d'aquesta 
associació és El Rosal, un 
obrador de galeta artesana 
que gestiono. Donem 
ocupació a persones amb 
discapacitat i malaltia mental, 
i ara també persones vul-
nerables, que majoritàriament 
són migrades. Fem una 
galeta artesana derivada de 
la neula. És un projecte bonic 
perquè barreges l'artesania i 
les relacions humanes. A mi 
al final el que m'agrada és 
estar amb la gent. I puc estar 
al costat de persones que 
tenen menys oportunitats.

Com encaixa venir d’un 
gimnàs amb un projecte 
social com aquest?

Soc molt tossuda i una 
persona de resistència. 
Potser gràcies a la tossuderia 
del gimnàs vaig aconseguir 
treure gent de casa, que 
mai ho hagués fet. I al Rosal 
vaig començar de zero amb 
dues persones, i ara gràcies 
a aquesta galeta hi haurà 
unes vint famílies que poden 
viure d'això. Tot és possible.

Aquesta tossuderia t'ha 
fet arribar als objectius 
que et marcaves, doncs?

He tingut la sort de tenir les 
coses clares, tot i que també 
l'he cagat molts cops a la 
vida. Per mi tenir un gimnàs 
i viure a Sant Julià va ser un 
somni que me'l vaig haver 
de currar. I la sensació que 
tinc a Sant Julià és de sentir-
me profundament estimada. 
Tant els de la meva edat 
com la canalla que tenia em 
segueixen parant pel carrer. 
Em sento molt d'aquí encara.

I quins records tens 
de Sant Julià?

Tinc molt el record dels 
nadals. De l'olor de llenya, 
de foc, de fred... De sortir 
molt abrigats al carrer amb 
les bicicletes i estar-hi fins 
a última hora. I també dels 
estius quan érem una colla 
d'uns quaranta i érem molt 
actius. Sembla utòpic però 
estaves tot el dia a fora. Totes 
les muntanyes del voltant de 
Sant Julià me les he patejat 
amb bicicleta o amb moto. 
També recordo els dissabtes 
de sardanes al Bar Núria que 
era l'únic dia que els pares 
ens deixaven sortir; les sessi-
ons de cinema a can Cuca; 
la Festa Major, les festes de 
Sant Roc o les Caramelles. És 
que a Barcelona pràcticament 
només hi estudiàvem. Els 
caps de setmana i festius, 
els dies de lleure, els 
passàvem a Sant Julià.

I del gimnàs quins 
records tens?

A darrere del gimnàs 
recordo que es va obrir una 
veda. Cada matí anava al 
Núria a fer un cafè amb llet, 
quan llavors no hi havia cap 
dona. Només homes. Llavors 
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Ídol:
El pare Manel
Pel•lícula:
Reds
Cançó:
El país petit, de Lluís Llach
Llibre:
Les campanes bessones,
de Lars Mytting
Color:
Verd
Número:
7
Somni:
Estar a la natura
Mar o Muntanya:
Muntanya
Salat o dolç:
Salat

"El gimnàs va ajudar 
molt a què la dona 
tingués un lloc on 
trobar-se"

algunes dones vam començar 
a quedar abans d'anar el 
gimnàs i a partir de llavors 
moltes es trobaven al Núria 
després de deixar els nens 
a les escoles. El gimnàs va 
ajudar molt a què la dona 
tingués un lloc on trobar-
se. No hi havia espais on la 
dona es pogués relacionar. 
Sembla que no pugui ser, 
però era així. Tinc el record 
d'estar sola a un racó i 
després es va anar omplint.

La situació ha millorat 
en tots els aspectes.

I tant! Hi ha molt canvi, 
una diferència abismal. 
Darrerament la dona s'està 
enlairant amb un coet. 
Està empoderada. Ho 
veig en la meva filla de 16 
anys. Tenen les coses molt 
clares, potser es passaran 
de frenada en algunes 
coses, però la reivindicació 
i la lluita és important.

Quins altres records 
tens del gimnàs?

També anàvem 
d'acampada a Bojons amb 
les nenes o dels festivals que 
fèiem per festa major. Són 
records molt bonics per a mi.

I quin record creus que 
té la gent de tu?

No ho sé. Al gimnàs ens 
ho vam passar molt bé. Vam 
riure molt. I suposo que la 
gent hi havia moments que no 
venia tant a suar o aprimar-
se, sinó a desconnectar i a 
passar-s'ho bé. Vaig estimar 
molt la gent d'aquí. Al final 
és el que vaig treure'n: les 
relacions humanes. La gent 
va recollir el fruit d'aquesta 
estimació i dedicació.

Quin és el lloc 
que t'agrada més 
de Sant Julià?

La font de la Riera abans 
que se la carreguessin una 
mica, l'ermita de Sant Roc, la 
vista des del Castell, la vista 
del Montseny o el Pirineu 
des de la casa de Sant 
Julià... Tot l'entorn de Sant 
Julià. M'agrada aquest tros.

Estant tan enamorada 
de Sant Julià no 
tornaràs algun dia?

Tenim un projecte molt 
vital a Vallbona. Sobretot per 
al meu company perquè hi 
té la cooperativa L'Olivera 
per a persones amb 
discapacitat que hi viuen. Ell 
és enòleg i no treballa vuit 
hores, en fa 24. Per això, 
no m'ho plantejo. Però la 
vida dona moltes voltes. 
No em pensava mai sortir 
de Sant Julià i de sobte un 
dia vaig tenir la sensació 
que marxaria. I va arribar el 
dia. En tot cas, ells saben 
que m'enterraran aquí i que 
tiraran les cendres a Cabrera. 
Sempre hi haurà una cosa 
que m'unirà amb Sant Julià

Carles Fiter

"Tenir un gimnàs i 
viure a Sant Julià va 
ser un somni que me'l 
vaig haver de currar"
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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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utNoves incorporacions al CAP
L’Anna Vancells Prat és la nova llevado-
ra del consultori de Sant Julià de Vilator-
ta. Va néixer a Puig-Reig, però fa anys 
que treballa a Osona. Es va especialit-
zar com a llevadora, ja fa set anys, en 
centres d’atenció primària del Bages i 
l’hospital de Sant Joan de Déu de Man-
resa. Ho va fer perquè, com a inferme-
ra, li interessava tot allò relacionat amb 
l’embaràs i el part; encara ara és el que 
més li agrada de la seva feina. Ha des-
cobert, però, que una tasca molt impor-
tant és ajudar a les dones a conèixer el 
seu cos i empoderar-les en la seva salut 
sexual i reproductiva. Li agrada l’aten-
ció en poblacions petites, on creu que 
pot tenir un tracte més proper. Visita al 
consultori municipal els dijous (matí) i 
un dimecres (tarda) de cada mes. A més 
de l’atenció a l’embaràs, part, postpart i 
lactància, en col·laboració amb la resta 
de professionals del consultori i del PAD 
(programa d’atenció a la dona) de Vic, 
pot oferir atenció en:
- Orientació i aplicació de mètodes 

anticonceptius
- Dubtes sobre sexualitat
- Cribratge de càncer de coll de matriu 

(citologies)
- Atenció a l’avortament
- Atenció a la incontinència urinària a la 

dona.
- Atenció a problemes de l’àrea gineco-

lògica en general.
La Montse Pascual Torres és la nova 

pediatra del consultori de Sant Julià de 
Vilatorta. Va néixer a La Torra d’Oris-
tà, i fa 2 anys que treballa a Osona. Va 
començar a nivell hospitalari i ara ha 
passat a l’Atenció Primària. Va estudiar 
medicina a la UAB, i va fer l’especialitat 
de pediatria a l’Hospital de Reus. Des 
de ben petita la cura de les persones ha 
sigut la seva manera de fer. 

La pediatria és el seu lloc, i ho va tenir 
clar, durant la seva formació. Veure com 
creixen els més petits en el seu entorn, 
fa que la feina sigui molt satisfactòria, i 
el treball amb les famílies molt enriqui-
dor. Un dels seus reptes és poder em-
poderar a la població pediàtrica en el 
tema d’emergències extrahospitalàries: 
fer reanimació cardiopulmonar (RCP), 
com demanar ajuda, etc.. 

Anna Vancells Montse Pascual
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EL JOC DE LA FESTA MAJOR
Relacioneu cada acte amb una vinyeta. 

Trobeu l'acte que no té dibuix.
Il·lustracions: Desulé

Consulta tots
els actes de

la Festa Major
a

l'Infovilatorta App
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FESTA
MAJOR

DE
VILALLEONS
DIJOUS, 29 DE JULIOL

2/4 d’11 de la nit:
MONGETADA
Actuació sorpresa

DISSABTE, 14 D’AGOST

2/4 de 12 del migdia:
VISITA GUIADA AL ROMÀNIC 
I AL BARROC DE VILALLEONS

10 de la nit, a l’església:
CONCERT
PRIMAVERA I ESTIU
de VIVALDI (versió covid)
Quartet de corda i soprano
NÚRIA GÜELL (violí)
JUDIT TIÓ (violí)
JOFRE BARDOLET (viola)
DAVID BOFIAS (violoncel)
JUDIT MUÑOZ (soprano)

DIUMENGE, 15 D’AGOST

9 del matí:
TORNEIG DE BOTXES

3/4 d’11 del matí:
MISSA SOLEMNE

2/4 de 12 del migdia:
VISITA GUIADA AL ROMÀNIC 
I AL BARROC DE VILALLEONS

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

7 de la tarda:
CANTADA DELS
HAVANERUS DE L'ESQUIROL
-Hi haurà rom cremat-

Visita guiada
al romànic i al barroc

de Santa Maria de Vilalleons
6

Dissabte 14 i diumenge 15 d’agost
A 2/4 de 12 del migdia

6

Durada: 1 hora i mitja

6

Inscripcions: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

 Tel. 93 812 21 79 ext. 115

6

Preu: 4 euros
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Aquest any 2021 celebrem que 
fa 75 anys que Vilalleons es va 
unir a Sant Julià, la seva sortida 
geogràfica natural.

Des de l'any de la unió, 1946, 
tot just feia uns 100 anys que 
Vilalleons era un terme total-
ment independent. 

Vilalleons apareix per primera 
vegada el 927, arran de la ven-
da de part d'una terra. Des de 
llavors fins ara ha estat vinculat 
bàsicament al terme del Castell 
de Taradell, però també a Vic, a 
Viladrau i a Santa Eugènia.

El punt de referència del ter-
me ha estat sempre l'església 
parroquial, Santa Maria de Vila-
lleons, de la que en tenim refe-
rència per primera vegada l'any 
1007 també gràcies a la venda 
d'una peça de terra.

Des del segle XIV es coneix 
la devoció a la Mare de Déu 
de Puig-l’agulla, que no és res 
més que el desdoblament de la 
devoció de la patrona de Vila-
lleons.

Tenim la gran sort (i moltes 
vegades ho ignorem o des-
coneixem) que tant Sant Julià 
com Vilalleons disposen d'un 
patrimoni cultural i arquitectò-
nic de primer nivell.

Des de les primers notícies 
de Vilalleons i la seva parròquia, 
en plena Edat Mitjana, han pas-
sat molts esdeveniments histò-
rics, i l'edifici continua alçat al 
bell mig del nucli.

Per això hem cregut que, con-
siderant l'església com un llibre 
obert, com a testimoni d'onze 
segles d'història, era merescut 
organitzar una nova visita guia-
da per a donar a conèixer tots 
els esdeveniments que va viure 
l'edifici. 

La visita guiada pretén ser 
didàctica i fàcil: ens passeja-
rem per 11 segles d'història al 
costat dels testimonis de l'art 
romànic, el gòtic, i sobretot 
l’època barroca. 

Encara que amb forces mo-
dificacions, la parròquia de 
Santa Maria de Vilalleons és 
un temple de factura romàni-
ca edificat a finals del segle XI 
que –amb nombrosos afegits i 
canvis propis d’una obra viva– 
conserva un dels interiors amb 
retaules més interessants del 
segle XVII a la comarca. L’es-
glésia i el poble patiren els tris-
tos efectes dels incendis dels 
francesos durant l’estada al 
territori el 1654 (que, entre al-
tres coses, implicà la destruc-
ció de la preuada antiga talla 
de Santa Maria de la llegenda 
de Puig-l’agulla) però d’alesho-
res ençà l’interior de la parrò-
quia es vestí amb cinc bonics 
retaules barrocs dedicats a 
sants i cultes locals que exem-
plifiquen el bo i millor de l’art 
contrareformista català. Devo-

Nova visita guiada al romànic i al barroc
de Santa Maria de Vilalleons

cions com: la Verge del Roser, 
Santa Maria, Sant Miquel o 
referències a sants locals com 
els màrtirs Sant Llucià i Sant 
Marcià, patrons de Vic, en són 
bona prova. També es parlarà 
d’alguns dels artífex d’aquests 
retaules, com el mestre fuster 
i escultor Bartomeu Ballester, 
autor de tres dels altars i aprofi-
tarem l’avinentesa per explicar 
els sistemes i passos de cons-
trucció d’aquestes peces, se-
gurament una de les pràctiques 
artístiques de més èxit i exten-
sió arreu del país. 

En resum, una visita que pre-
tén explicar i descobrir aquelles 
històries i obres d’art que tenim 
ben a prop i que caldria saber 
valorar i contextualitzar per 
gaudir-les com es mereixen.

Santi Mercader - Montse Piqué
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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

ENS TROBAREU A LES PISCINES
TOTA LA TEMPORADA D'ESTIU,

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 10,00H A 19,30H

I AL PAVELLÓ
ELS DIVENDRES I DISSABTES

A PARTIR DE LES 19,30H



49

Conxita
Godayol

La Conxita Godayol va néixer 
al carrer de la Mercè ara fa 78 
anys “i una mica mes…”, a 
ca la Roseta, nom de la seva 
mare. Recorda com de ben 
petita va anar al Saló Catalu-
nya a veure Jesús de Natzaret 
(la Passió), amb mes de 80 
persones a escena i dirigida 
per en Lluís Badosa (pare), on 
els seus tiets, en Joan i en Just 
de can Martinet interpretaven 
els papers principals de Jesús 
i de Judes, i en va sortir mera-
vellada, “segurament aquesta 
vena de teatre em ve de famí-
lia, ho porto a la sang”.

La primera actuació que li 
ve a la memòria es a l’esco-
la de nenes amb les monges 
“portava un mocador al cap 
i un cistell, feia de pagesa. 
Jo deuria tenir uns 12 anys”. 
Era una obra en castellà, on 
no hi figurava cap personat-
ge masculí i que organitzaren 
la representació a la mateixa 
classe pels seminaristes que 
estudiaven en aquella època a 
Sant Tomàs, com una activitat 
d’esbarjo. “Ho devia fer molt 

bé, perquè en sortir a saludar 
em van tirar una bossa ple-
na de caramels”. En una altra 
funció, aquesta vegada pels 
pares, feren una comèdia, “els 
vaig fer riure tant, que d’aquí 
em deu venir l’arrel de come-
dianta”.

L’any següent a l’escola de 
donya Pepita (l'àvia de l’Anton 
Carrera) feia les classes en ca-
talà, “vaig aprendre a llegir-lo 
i escriure'l repassant obres de 
teatre”. “Això sí, sempre que 
no hi hagués cap inspector i 
després de cantar cada matí, 
a l'entrada a classe, el Cara al 
Sol”. “M’hauria agradat molt 
ser secretària o recepcionis-
ta, per poder agafar recadus 
i parlar per telèfon. Donya Pe-
pita m’ensenyava a escriure 
a màquina…”, però malaura-
dament als 13 anys hagué de 
deixar l’escola “per anar a tre-
ballar a la fàbrica”.

Va començar, juntament 
amb la Fina de can Rigues, a 
ca l’Elvira, la filatura del senyor 
Merinos, que s’exclamava: 
“voleu dir que no és molt me-
nuda aquesta nena per estar 
aquí?”, però ho van solucionar 
“enfilant-me en un caixó da-
vant la màquina de les bitlles. 
Encara ara tothom em coneix 
com la Conxiteta”. A la fàbri-
ca va seguir tot el procés de la 
filatura, va començar a les bit-
lles, va passar a l’ordidor i va 
acabar a telers. “Vaig aprendre 
a ballar sardanes puntejant els 
passos que m’ensenyava la 
Fina mentre treballava davant 
l’ordidor”. “Quan sento una 
sardana se me’n van els peus 
tot sols. Anava a totes les ba-
llades i si podia m’encabia a 
la rotllana d’en Roviretes, que 
pujava a Sant Julià quan no en 
tocaven a Folgueroles, i en sa-
bia moltíssim”.

Dona de teatre
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"Aquesta vena de teatre em ve de família,
ho porto a la sang"
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 Una altra manera d’esbar-
gir-se en aquella època era el 
cinema, “hi anava cada diu-
menge al Saló Catalunya. En-
cara recordo l’olor de cacauets 
i pinyons torrats a l’estufa que 
en Guiu tenia encesa al fons de 
la sala. A mi els cacauets no 
se’m posen gota bé i a la mitja 
part anava a Can Batllic a com-
prar olives, sidral i pega dolça”.

Una altra de les funcions del 
Saló Catalunya era com a sala 
de ball, on la Conxita sempre 
hi era present. “Era molt bona 
balladora i tenia molts preten-
dents que em venien a buscar 
per ballar, com en Joan de can 
Bombero, que en sabia molt”. 
“Una vegada en Josep Masó 
em va deixar plantada al mig 
del ball sense dir-me res i jo 

vaig quedar molt fotuda pen-
sant: què carai hauré fet?, 
quan va tornar em va explicar 
que havia vist una pesseta al 
terra i l’havia anat a collir. És 
que abans una pela era una 
pela!…”. “Encara ara riem 
quan en parlem”.

“Jo, amb un home de pagès 
i que no sàpiga ballar no hi 
aniré mai de la vida, fins que, 
patapam, vaig conèixer el meu 
Josep, que, evidentment, era 
pagès i no en tenia ni idea, ni 
li agradava gens ballar. Vàrem 
estar junts 53 anys”

Va deixar la fàbrica d’en 
Merinos per anar a treballar a 
la filatura de Salou, on llogaven 
molt jovent, fins que van tan-
car amb motiu de les obres de 
construcció del Pantà de Sau. 

Va tornar a ca l’Elvira i s’hi va 
estar fins que també va tancar 
definitivament les portes.

Després va entrar a treballar 
a Ca la Manyana per ajudar 
la Pepeta de Sant Fèlix a en-
dreçar les habitacions, netejar 
i parar els menjadors. Quan 
feren les reformes de les habi-
tacions i, coincidint que la Pe-
peta es va jubilar, va continuar 
el seu càrrec. “Hi havia molta 
més feina, però es feia algun 
diner amb les propines que em 
deixaven els clients”.

Anys després, va deixar la 
feina a la fonda i va obtenir, 
amb el seu marit, la concessió 
d’estiu del bar-restaurant de 
les Set Fonts, “hi entràvem per 
Pasqua i plegàvem passada la 
Festa Major (que llavors era 

Conxita Godayol fent de Gregòria 
i Joan Capdevila, de Venanci, a 
l'obra "El vell Albrit".

Al camerino, acabada de maquillar 
i apunt per sortir a escena en 
l'obra "Tot per un marrec".

El grup de Teatre Vilatorta
va representar

"El cafè de la marina",
a Ferreries -Menorca-,

l'any 1990.

algunes de les obres interpretades
per Conxita godayol

Un pagès de Barcelona
El Cafè de la marina
El vell Albrit
No totes les flors són de plàstic
Tot per un marrec
La Pepa maca
Aquí no paga ni déu
Aigües encantades
Distret, però no tant!
Els Jocs Florals de Canprosa
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el tercer diumenge de setem-
bre)”. Ella va agafar les regnes 
de la cuina i s’encarregava dels 
proveïdors, “sempre vaig mirar 
de comprar el producte repar-
tit a tots els comerços del po-
ble”. En Josep es feia càrrec 
de la neteja del parc, “sempre 
estava net com una patena”, i 
portava els comptes de la cai-
xa. “Estava molt content quan 
al final del dia es posava la mà 
a la butxaca i treia un feix de 
bitllets que m’ensenyava i em 
deia rient, doncs encara en 
tinc un altre!”.

“Teníem molta feina i ens 
venien a ajudar la família Go-
dayol. També en Frasquet, par-
roquià del bar, ens feia algun 
reforç a canvi d’un plat a taula i 
algun caleró, això sí, si en tenia 
ganes i li venia de gust”.

En acabar la concessió 
s’instal·laren als estius amb 
una parada de gelats de la casa 
Miko a la plaça Catalunya. “Al 
principi em sabia greu, perquè 
em va semblar que l’Ernest 
de Can Cuca s’enfadava una 
mica per la competència, però 
sempre ens vam avenir molt”.

Va començar la seva vessant 
artística amb la nova compa-
nyia del Grup de Teatre Vilator-
ta, dirigida per en Josep Rifà 
i la seva dona Encarnació (de 
la peixateria) com apuntadora, 
amb "Un pagès de Barcelo-
na", de Ventura Porta i Rosés, 
estrenada per la Festa Major 
de l’any 1982 a l’envelat, “si-
tuat als terrenys de darrera de 
la fàbrica, davant de l’estanc”. 
Feia el paper de la Miquela, 
amb el seu cosí Josep Sal-
vans com en Ton Corcó, entre 
d’altres. L’any següent la repe-
tiren al Saló Catalunya per les 
Festes Populars de Sant Roc, 
també amb molt d’èxit.

També recorda, de les mol-
tes interpretacions fetes, el 
seu paper de la Gregòria al 
drama "El vell Albrit" (Beni-
to Pérez Galdós) al maig de 
1999, dirigida per en Lluís Ba-
dosa (net) “on representava la 
dona de l’antic masover, ara 
propietari, Venanci, interpretat 
formidablement per en Joan 
Capdevila, i amb el grandiós 
Joan Bosch com a Don Leo-
pold, comte d’Albrit”.

Però de totes, si n’ha de tri-
ar alguna, es quedaria amb "El 
cafè de la marina" de Josep 
Maria de Sagarra i les repre-
sentacions que en feren a l’illa 
de Menorca, on es desplaçà 
tota la troupe en un vol xàrter 
noliejat expressament per a 
l’ocasió, i convidats per l’ajun-
tament del poble de Ferreri-
es. “En l’última representació 
estàvem tots tan emocionats 
que sense adonar-nos vàrem 
escurçar l’obra, almenys un 
quart d’hora, per poder anar 
a celebrar-ho amb un tiberi de 
sobrassada i ensaïmades que 
havíem comprat aquell matí 
passejant per Ciutadella i amb 
un rom cremat que ens va fer 
en Lluís Vilalta”.

Actualment va cada matí a 
l’Espai Activa’t del Centre de 
Dia de Sant Julià. “M’agrada 
molt anar-hi, i sempre estic 
contenta i em complau que 
tots els del meu voltant tam-
bé ho estiguin. Potser... és la 
meva vena còmica”.

Xevi Pona 



52

es
pa

i n
at

ur
a 

i p
at

rim
on

i Les fonts del
nostre entorn

Després de caminar tranquil-
lament en silenci i a plein air, 
com dirien els pintors, enmig 
de l’ombra de la doble rengle-
ra de plàtans que voregen el 
camí que s’allunya del parc de 
les Set Fonts, i a tocar de les 
nogueres que fulguren, gronxa-
des per un suau ventijol, amb 
la contraclaror del sol que es 
desvetlla mica en mica per lle-
vant, una cridòria d’oques es-
valotades i fent xivarri al pati de 
la casa de Sant Fèlix, trenca de 
manera divertida tota aquesta 
harmonia.

Davant meu s’obre un altre 
camí mes estret i assolellat, 
també sorrenc, escortat per un 
rierol d’aigua clara i freda que 
davalla fent petites giragonses 
després de reaparèixer lliure per 
la boca del túnel que la mantenia 
soterrada. Uns pollancres des-
mesurats, arrelats arran d’aigua 
se n’aprofiten per créixer ferms 
i ardits cel amunt, i uns arbusts 
espaterrants de soguer omplen 
d’espurnes blanques amb la 
inflorescència de les seves mi-
núscules flors, el fons verd in-
tens de les fulles talment com si 
fos un esclat llampant de focs 
d’artifici d’una bonica nit d’es-
tiu. La xerrameca d’uns gaigs 
que sembla que conversin ale-
grement amb un grup de merles 
com si fossin la mar d’amigues, 
m’acompanya tot el curt recor-
regut que s’ha de fer fins arribar 
a la Font del Cargol.

Discreta i reservada, sembla 
voler passar desapercebuda, 
mig enclotada i a resguard d’un 
munt d’acàcies que l’agombo-
len i la protegeixen amb la seva 
ombra. Una humil obra d’arqui-
tectura feta de pedra i lloses 
humides, folrades de molsa i 

La font del Cargol

verdet, amb l’anhel potser ge-
nuí de ser un raconet festejador 
per joves parelles d’enamorats, 
o senzillament per gaudir d’una 
tarda festiva de diumenge amb 
una fontada familiar, molt típi-
ques d’aquella època.

A principis dels anys vuitan-
ta coincidint amb l’engrandi-
ment i millora del parc de les 
Set Fonts, en Josep Constançó 
avorrit de no saber com omplir 
el temps lliure que li regalava la 
jubilació, decidí restaurar pel 
seu comte els danys i desper-
fectes que la intempèrie i el pas 
del temps, havien ocasionat a 
les fonts ubicades als verals 
del Parc, com la font de Sant 
Fèlix, la Font d’en Pep i la Font 
del Cargol, que mig oblidada i 
engolida ferotgement per una 
natura desbocada, presentava 
un aspecte llastimós i deplora-
ble. A l’any 1995 la poca cura i 

la falta de manteniment de l’en-
torn foren la causa altra vegada 
de la seva desídia i abandó, fins 
que en Quimet Menció va tenir 
la consideració de posar-hi re-
mei amb una reforma de mi-
llora. Va encomanar el disseny 
d’un croquis al seu amic Mane-
ló Suñé, i amb la conveniència 
de l’Ajuntament i un grup de 
voluntaris -en Quico Format-
gé, l'Antonio Parra i en Joan 
Creus- els dissabtes al matí es 
posaren a treballar. Després 
d’esbrossar i aplanar el terreny 
amb el tractor d’en Manolo de 
Cànoves, construïren el mur la-
teral de pedra picada per cap-
tenir el pendent del marge, com 
si fos una bancada on poder re-
posar-hi assegut plàcidament, i 
hi emplaçaren una nova taula 
i un petit banc de pedra per si 
t’hi portaves el tiberi. L’esbós 
inicial incloïa una petita reclosa 

La font del Cargol actualment i l'esbós de millora de l'entorn realitzat
per Manelo Suñé, l'any 1995, a proposta d'en Quimet Menció.
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L'alzina de la Vall es conservarà tal com està
El 13 de juny passat es va fer una jornada per decidir el futur de 
l’alzina de la Vall, un arbre monumental que malauradament ha 
mort. Al voltant de la mateixa alzina es va fer una activitat artís-
tica i pedagògica dirigida per Domèstic Wild. A mode de taller 
es van proposar jocs i composicions amb elements naturals 
com ara pedres, branques i restes de cairons de l’antiga era de 
la masia i entre els assistents es va crear un espai de debat per 
valorar diferents opcions sobre el futur de l’arbre. Entre d’altres 
es va parlar de la possibilitat de tallar-la i de la seva fusta fer-
ne elements de decoració i mobiliari urbà tot utilitzant algunes 
parts com ara els anells de creixement del tronc per explicar la 
seva història cronològicament.

Del debat també en van sortir opinions interessants de per-
sones molt qualificades sobre la importància de deixar que la 
natura faci el seu curs amb les restes de l’arbre i de l’important 
paper que tenen els arbres morts en l’ecosistema natural.

Valorades totes les opcions presentades es va acordar con-
servar l’alzina tal com està i acompanyar-la d’un plafó explicatiu 
sobre la història del lloc, de l’antiga masia i de la importància 
que tenia aquest arbre monumental pel municipi. Tanmateix 
Espai Natural continuarà fent actuacions per mantenir l’espai 
en condicions i per assegurar la supervivència de l’altra alzina 
bessona. En aquesta activitat, proposada per l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta i el Consorci de l’Espai Natural Guilleries 
Savassona, hi van participar una trentena de persones.

Consorci Guilleries-Savassona
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ipel torrent i un berenador amb 
un munt de taules i bancs a to-
car de l’aigua seguint-ne el seu 
curs, però malauradament no 
va ser possible, per diferents 
factors, la seva realització i el 
projecte restà inacabat.

Un minúscul raig d’aigua re-
galima esquifit sota dues car-
goles marines de pedra, com 
dos fòssils primitius petrificats 
al frontal de la font que n’agafa 
el nom, i s’embassa en una pe-
tita resclosa plena de fullaraca, 
fins que traspua avall, cap a les 
aigües del torrent. El nom de la 
font està gravat en una rajola 
de marbre blanc, incrustada a 
la pedra que la corona, apun-
talada per set cargoles pètries 
que traspuen humitat, satura-
des de fongs.

  A una banda de la font s’hi 
poden veure les noves cons-
truccions d’habitatges de la 
urbanització El Solà, d’estil 
funcional, caracteritzades per 
la simplificació de les formes, 
absència d’ornaments i ten-
dències cubistes, projectades 
com espais per la vida i activi-
tat humana amb l’aplicació de 
noves tecnologies i materials, 
com l’acer i el formigó armat.

Per l’altra un marge atapeït 
d’ortigues ens commina a no 
apropar-nos i travessar cap a 
les hortes que s’estenen com 
un desgavell caòtic d’hiverna-
cles, on fileres perfectament 
arrenglerades d’aspres de ca-
nya i branques d’avellaner ser-
veixen de puntal on s’aferren 
els plançons de tomaqueres, 
mongetes tendres, pèsols, pe-
brots, pastanagues, patates 
o bitxos de guardar. Jubilats 
amb gorres de visera i barrets 
de palla menen aquests con-
reus i condueixen l’aigua que 
baixa pel canalet per regar els 
restos terrosos d’enciams, ce-
bes, pastanagues i patates que 
campen sota un fulgent sol de 
primavera.

Xevi Pona
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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



55

El terme parroquial i el terme 
civil de Vilalleons no han coin-
cidit, almenys des del segle 
XIV, per això les estadístiques 
de poblament són sempre par-
cials, segons el vessant històric 
que s’esculli.

La feligresia de Vilalleons 
ha estat sempre bàsicament 
dispersa ja que el seu nucli o 
sagrera no arribava a mitja dot-
zena de famílies. El moment de 
més densitat de població fou a 
inicis del segle XIV, abans de la 
pesta negra i de les calamitats 
que varen fer perdre gairebé els 
dos terços de la població rural.

Segons un registre parro-
quial on figuraven totes les 
cases que pel 1325 pagaven 
el delme, primícia i menjars al 
rector, en aquells moments, la 
parròquia tenia una seixantena 
de famílies a pagès entre amos 
i masovers. Aquests masos, la 
majoria d’emplaçament total-
ment ignorat eren els següents: 

La Sala amb els masos Coll 
i Oliver, units a ella; El Clapers; 
la Vall, amb una masoveria dita 
Savall (o ça Vall); el Pou; el Bell-
veí; el mas Basília o Bassella; el 
Mas Joan; la Mata; la Carrera 
d’Avall i la Carrera d’Amunt; el 
Pujol i el Pujolet; la Noguera; 
Sacoaca (o ça Coaca); Saba-
ters d’Amunt, Sabaters d’Avall i 
Sabaters de Lla (o ça Llabosc); 
el Villaret; Salavert; Vila-d’heu-
res, unit al Casal; la Boixeda; 

El terme parroquial de Vilalleons
Borrellera; El Lleopoard; Sa-
terrada (o ça Terrada); el Gorg 
Negre; el Morrull; L’Aliguer; el 
Vilar del Bosch; el mas Marí; les 
Comes i les Comes d’Amunt; el 
Serradell i el Serradell d’Amunt; 
el Duran i el Duran Jussà; 
l’Omeda; el Soler; la Casade-
vall; la Pedrissa; Dosrius; el 
Casal; Tremonera; la Costa; el 
Jonquer; el Quer; Carendeu; 
l’Aurat; can Pla; el Bruguer; el 
Gili; Gorgúria; Camps Sobirà 
i Camps Jussà; Fàbregues; la 
Pedrija; el Puig d’Osor o el Puig 
de Fàbregues; i el Mesquí. 

De tots aquests masos, dis-
set almenys es trobaven al sec-
tor del terme parroquial que ara 
depèn del municipi de Viladrau.

La documentació del se-
gle XIV diu que molts masos 
es trobaven rònecs ja a finals 
d’aquest segle. Així consta per 
una crida del 1352, on s’enu-
meren els masos del terme 
que han quedat deshabitats i 
els quals, per no haver-se pre-
sentat els hereus, el senyor del 
castell de Taradell es va quedar 
i va subhastar. Entre els dels 
sector de l’actual terme de Vila-
drau hi ha els masos Serradell, 
Mari, Comes i Salaverd, tots de 
la parròquia de Vilalleons.

El despoblament es va anar 
mantenint i sovint encara va 
augmentar un xic fins avançat 
el segle XVI. En els censos o 
fogatges generals d’aquests 

temps Vilalleons té 17 focs o 
famílies el 1497, 15 el 1515 i 10 
el 1553. Aquests deu focs eren 
només dels masos que perta-
nyien a la quadra o part del ter-
me unida amb Santa Eugènia 
de Berga; hi faltaven els de la 
part que va continuar unida al 
terme del castell de Taradell i 
que eren 6 famílies. 

Aquestes 16 famílies del 1553 
eren a la part de la quadra: la de 
Miquel Regàs, àlies Lleopard, 
que era el batlle, la de Martí 
Carrera, la de Pere Mata, la de 
Joan Gili, la de Lluís Boixeda, 
la de Jaume Esquís, estadant a 
Casadevall, la d’en Pujol, la del 
masover de la Sala, la d’en Se-
gimon Costa i la d’Antoni Prats, 
que estava a la Vall. Les sis 
famílies del sector de Taradell 
o Viladrau eren: la del Vilar del 
Bosc, la de Pere Sabatés i la de 
Joan Sabatés, la de Bartomeu 
Pererols, la vídua Puig i la d’en 
Joan Montanya, estadants del 
molí de Fàbregues.

La recuperació de poblament 
i reobertura d’antics masos i 
aixecament de nous es va fer, 
com arreu del país, al llarg dels 
segles XVII i XVIII; així, el 1626 
consta que el terme té 35 famí-
lies i 232 habitants, i el 1780 31 
cases i 208 habitants a la part 
de la quadra i una dotzena a la 
part de Viladrau.

Una relació del bisbe de Vic, 
M. de Artalejo, que per algunes 
cases només fa referència a la 
part unida amb Santa Eugènia, 
diu del terme de Vilalleons: “La 
parroquia de Santa Maria de Vi-
lalleons, una hora y quarto dieste 
de Vique, de que es Senyor su 
Magestad. Tiene 31 casas, la 
más lejos de la parroquial una 
hora y quarto. Almas de Comu-
nión 200 y que no comulgan 8. 
Los caminos para la Adminis-
tración son malos. Pasa un rio 
que cuando llueve impide ente-
ramente el paso. Ay dos molinos 
de mal papel, el uno blanco u el 
otro de estraza”.

Antoni Pladevall Font
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La casa vella de Fàbregues
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Contemplant com es feinejava als 
mauradors de qualsevol de les 
terrisseries del poble, més d’un 
cop s’havia demanat silenci per 
donar la paraula a l’ocell, que si-
tuat en lloc preferent, “ziuava” o 
“redoblava”. La seva companyia 
-una mena de fil musical d’avui- 
era un costum molt arrelat i fàcil 
d’aconseguir pels voltants de la 
nostra vila.

Però, no fa gaire, amb la nova 
llei de criança d’ocells en capti-
vitat s’ha tallat de soca-rel l’anti-
ga tradició de caçar-ne, ja que la 
normativa assegura que “el vell 
sistema” tenia “un procediment 
no selectiu cap a les femelles”. 
Potser sí, però deixeu-me pregun-
tar: com pot ser que la nova llei 
no s’adoni que qualsevol criador 
mantindrà engabiades una bona 
pila de femelles necessàries per 
a proveir-se regularment d’ous, si 
vol recomençar el cicle?

Res tant inútil per als antics 
ocellaires com una femella, per-
què “com que no tenen cant” no 
tenien utilitat, fent-se centenari el 
costum d’alliberar-les al moment. 
Sempre hi havia un cas, però nor-
malment era una raresa. Ara bé, 
com que entre els fringíl·lids l’ocell 
més difícil d’assegurar-ne el sexe 
són les caderneres, és bastant fà-
cil equivocar-se i llavors només el 
cant (o senyals estranys) donen 
garantia que és, o no, un cader-
nell. Ho prova el cas d’un vilatà 
que n’havia caçat un d’eixerit que 
trastejava i brillava tant bé que 
va decidir aïllar-lo d’altres cants 
a “ca la iaia” en un lloc solitari i 
escaient. Amb l’ajuda de la dona 
l'ocell cada vegada tenia més bon 
lluc, fins que un dia, només arribar 
ja el posà en antecedents: -Josep, 
no anem pas bé, hi ha una cosa 
estranya al terra de la gàbia. I tan 
estranya: havia post un ou. No era 
cadernell... era cadernera. I com 
que no tenia utilitat, a l’instant... 
volava!

JoBoTo

Adeu tradició
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Abans de la mecanització, la terrissa s'havia de maurar a mà. En el 
taulell maurador, els terrissaires removien el fang amb premudes repetides 
per estovar-lo i barrejar-lo fins aconseguir la consistència necessària i 
donar-li forma cilíndrica per fer-ne els "pastons" per ser tornejats a la roda 
i convertir-los en tupins, olles, cassoles, càntirs, etc. 
Les caderneres, pinsans, passerells, verdums o gafarrons es caçaven 
amb creuera i vesc, una modalitat popular de caça menor amb parany. 
L’ocellaire untava amb vesc vímets, joncs, etc. disposats en forma de 
creu (d’aquí el nom de creueres), i les col·locava entre les branques d’un 
arbret (ram) perquè s’hi enganxessin els ocells que hi acudien en sentir la 
veu d’un reclam convenientment amagat prop de l’arbre.
A molts obradors hi havia la presència d'aquests ocells engabiats que 
amb els seus cants amenitzaven el jornal dels terrissers. 
Terrissers i ocellaires, dues figures que ja formen part de la nostra història.

A TRENC D’ALBA

Quines fermes matinades
i quin estol de “parades”
fent “la passa” del pinsà,
quan al quintà de l’erola
vora el foc tot fent tabola
s’hi caçava... l’esmorzar
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Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, 21
Tel. 93 888 77 77

Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs: 638 48 4410 whatsapp

 elrebostjosep@gmail.com

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Diuen que el nom no fa la cosa, però 
Ca l’Escloper sí que va prendre el de 
l’ofici de la família que hi vivia. Ubica-
da al cor del nucli històric, al costat 
de Can Badosa i a quatre passes de 
l’església parroquial, aquesta casa 
la va comprar pels volts de 1.895 –i 
per 450 pessetes!– un veí de San-
ta Coloma de Farners de cognom 
Junoy. Abans s’havia estat a Saba-
ters de Baix, en terme de Fàbregues 
(Sant Sadurní d’Osormort/Viladrau), 
terra de pins tan alts que amb un 
de sol podia fabricar fins a 24 pa-
rells d’esclops, però després de ca-
sar-se es va traslladar a Sant Julià. 
Ell i la seva dona van tenir la prime-
ra filla al carrer Major -avui, el de la 
Mercè- i més endavant van comprar 
Ca l’Escloper, com es va batejar po-
pularment casa seva. També va ser 
aquí on va néixer Josep Junoy, futur 
alcalde de Sant Julià durant la Se-
gona República, i els germans més 
petits.

Saber tocar moltes tecles
A més a més de fer esclops, a 

principis del segle XX els Junoy 
s’encarregaven del servei de cor-
reus. En un article publicat al núm. 
12 de la revista Relleu -any 1978-, el 
primogènit recordava com portaven 
les cartes des de Vic “en tartana. Al 
mateix fer, també traslladàvem algun 
viatger”. Això els va empènyer al cap 
d’un temps a posar en marxa el pri-
mer cotxe de línia per cobrir el tra-
jecte diari Sant Julià-Vic i viceversa. 

Amb els canvis polítics lligats a la 
proclamació de la Segona Repúbli-
ca (1931-1939), que desembocaria 
en la Guerra Civil, Josep Junoy va 
prendre la decisió de presentar-se 
a les eleccions. Se’l va triar com a 
alcalde. Durant el seu mandat es va 
construir la xarxa municipal de cla-
vegueram i es van arreglar diverses 
fonts, però ell va veure’s obligat a 
exiliar-se a França i al seu pare, l’es-
cloper, el règim li va assignar la feina 
d’escombrar carrers, “no com a tre-
ball, sinó com a humiliació”.

Txell Vilamala

Refugi per a viatgers
Si fem un salt en el temps i ens situem ja als nostres dies, 

els últims propietaris de Ca l’Escloper han estat un home 
de nacionalitat australiana i en Manel Martínez i la Marta 
Mañes, que hi viuen des del juny del 2017 i han restaurat 
la casa i recuperat dues fornícules de la façana: una amb 
Sant Antoni de Pàdua i una altra amb una Mare de Déu ta-
llada a Borredà, on havien viscut anys enrere. La relació de 
Martínez amb Sant Julià ve de lluny -havia estiuejat en una 
casa al carrer de la Mercè i s’havia estat al Col·legi d’Orfes- i 
ara, a banda d’haver convertit el poble en la seva primera 
residència, també hi lloguen una habitació en modalitat bed 
and breakfast. Després de fer-hi nit, els comentaris que dei-
xen els hostes a Internet són tot elogis. La palma se l’em-
porten els esmorzars: “Complets, de casa i amb productes 
de proximitat”. 

Ca l'Escloper està situat al carrer del Rector Roca, núm. 13. A la 
cantonada de la casa amb el carrer del Montseny hi ha una fornícula 
amb una imatge tallada de la Mare de Déu. 
A més de dur el servei de correus, Josep Junoy i Güell va ser 
alcalde de Sant Julià de Vilatorta entre el 1929 i el 1931. Com a 
músic i violinista va tocar amb la Cobla-Orquestra Renaixensa. 
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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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Quants anys fa que porteu el 
forn de Sant Julià?

Vam comprar aquest negoci 
al voltant de l’any 1996. Per 
casualitat, quan vaig deixar el 
mar vaig anar a parar a Blanes, 
on vaig agafar un forn local i 
simultàniament vaig començar 
a treballar al forn Bellsolà 
de Girona. Cinc anys més 
tard, amb el meu germà vam 
comprar un forn a la Cellera 
de Ter i al cap de poc també el 
forn de Sant Julià. Després de 
la mort del meu germà, el vaig 
tenir arrendat durant vuit anys 
i ara en fa cinc que el torno a 
portar jo mateix.

Però el forn ve de molt abans...
Aquest establiment 

té uns cinquanta anys, 
aproximadament, que és 
l’antiguitat de la casa on 
estem, però abans d’això el 
negoci estava al costat de ca 
la Manyana. En Josep Erra 
el va menar fins l’any 1990 i 
entremig d’ell i nosaltres hi va 
haver en Josep Pou.

Una especialitat del Forn de pa Sant Julià és el pa gallec. Aquest es 
fa amb llevat líquid i la seva massa té un 90% d’aigua i es treballa i 
es pesa estrictament a mà. El pa gallec és molt apreciat perque, en 
tenir una pasta molt tova, el producte final és molt lleuger i fàcil de 
menjar i es conserva molt bé. El podeu trobar en peces de mig, de 
quilo, quilo i mig o tan gran com vulgueu encarregar-lo!

Adreça: Avinguda de Nostra 
Senyora de Montserrat, 31

Horari:
De dimarts a dissabte

de 7h a 14h i de 17h a 20h
Diumenges i dilluns

de 7h a 14h
Telèfon: 93 812 28 39

Instagram:
@forndepasantjulia

Facebook:
Forn de Pa Sant Julià de Vilatorta

Vostè treballa amb un forn 
de llenya: és una eina molt 
antiga?

Aquest forn va ser construït 
en aquest mateix edifici, és 
a dir, té també uns cinquanta 
anys. Però de forns de llenya 
avui també es fabriquen. Les 
grans panificadores voldrien 
poder comercialitzar alguns 
productes cuits amb llenya, 
ja que amb els forns elèctrics 
no poden obtenir els mateixos 
resultats.

Tots els productes són fets 
de forma artesana?

El pa és tot pastat i cuit 
aquí, i també la pastisseria 
(coques de sucre, de vidre, 
magdalenes, croissants de 
xocolata) excepte la més 
petita, com els croissants 
petits, que són pasta 
precuinada.

Quines farines feu servir?
Compro farina de diversos 

tipus a Banyoles, Binèfar i 
Tardienta (Osca); farina de 

força, mitja força i normal. 
També treballo amb farina 
integral i d’altres cereals com 
l’espelta o el blat de moro. 
També fem pa amb espècies, 
com el pa de xia, que té molt 
èxit.

Anem acabant perquè crec 
que els forners no teniu 
massa temps per descansar... 
Quin horari fa?

Faig una mica el que puc! 
Dormo una estona al matí 
quan plego però la tirada llarga 
la faig després de dinar. En 
general em llevo cap a les vuit 
del vespre i començo amb 
les tasques administratives. 
Al voltant de les nou poso en 
marxa l’obrador i les màquines 
amassen el pa durant unes 
dues hores; a partir de les onze 
de la nit vaig pesant la massa 
i separant-ne els trossos, que 
han de reposar, i cap a les dues 
de la matinada començo a 
coure.

Hernan Collado

José Domínguez va començar a 
treballar de forner als 14 anys a 
Cangas de Morrazo (Pontevedra), 
però va estudiar per ser 
maquinista de vaixells i durant 16 
anys va creuar el món de banda a 
banda diverses vegades embarcat 
en vaixells mercants. L’any 1991 
va deixar el rem i va agafar 
definitivament la pala de forner.
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El Casal
municipal
d'estiu
El 28 de juny passat va arren-
car el Casal municipal d’estiu 
de Sant Julià de Vilatorta a les 
ins-tal•lacions de l’escola Bell-
puig. El casal, adreçat a nens i 
nenes de 3 fins a 12 anys es fa 
durant el mes de juliol i la pri-
mera quinzena de setembre, 
de dilluns a divendres de 9 del 
matí a 1 del migdia i compta 
amb el servei de menjador per 
a les famílies que ho requerei-
xen (de 13h a 15h).

Els infants i joves estan dis-
tribuïts en quatre grups bom-
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Del 28 de juny al 9 de juliol 
passat es va fer la sisena edi-
ció del Camp Tortí, el casal es-
trella adreçat a joves. Enguany 
ha tingut un nombre rècord de 
participants, amb 70 joves del 
nostre municipi i de poblaci-
ons veïnes. 
Durant aquests 10 dies inten-
sos s’han realitzat activitats 
lúdiques com anar amb kaiak, 
i acampada i realitzar diversos 
tallers. Per altra banda, el tre-

bolla. Cada grup realitza les 
activitats de manera individu-
al i separada a la resta per tal 
d’assegurar que es complei-
xen les mesures de seguretat 
i higiene decretades per la 
Direcció General de Joventut. 
Tot i així, la normativa vigent 
permet que les diferents agru-
pacions puguin ser més nom-
brosos que l’any passat.
L’equip de monitores del casal 
d’estiu han optat per vincular 

les activitats setmanals amb 
el món de les arts, treballant 
i gaudint de dinàmiques mit-
jançant el teatre, la dansa, la 
música, la pintura i l’escultu-
ra. A més, cada grup realitza 
excursions, sortides a les pis-
cines municipals i esport amb 
patins, patinets i bicicletes un 
cop per setmana. Una manera 
entretinguda de fer jocs a l’ex-
terior de l’escola i refrescar-se 
quan fa més calor. 

ball comunitari ha consistit en 
arreglar els diferents parterres 
del carrer Núria i de la zona es-
portiva, pintar les línies d’apar-
cament del passeig Verdaguer 
i del pavelló i s’han repintat 
els bancs del pati del centre 
de dia. Com és costum, els 
nois i noies del Camp Tortí han 
col•laborat amb l’il·lustrador 
vilatortí David Soler per pin-
tar la caseta del dipòsit d’ai-
gua de reg del camp de futbol 

amb un mural original de caire 
campestre, com a record del 
que fou aquesta zona abans 
que s’urbanitzés. Aquest any 
s’ha pogut fer la sortida al 
parc aquàtic de Lloret de Mar, 
anul·lada l’any passat per la 
pandèmia. Tot i tractar-se d’un 
estiu encara complicat pels 
nous contagis de covid19, el 
Camp Tortí ha estat un gran 
èxit. Monitores i joves ho han 
gaudit molt! 

El Camp Tortí amb més participació que mai
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L’esplai Serrallonga ha completat el seu primer 
any després d’engegar una segona etapa l’any 
2020 que malauradament va quedar estroncada 
per la pandèmia. En aquest primer curs hem po-
gut dur a terme les activitats previstes amb certa 
normalitat. En aquests moments infants i moni-
tors ens trobem immersos en la preparació dels 
campaments que farem entre el 6 i el 8 d’agost, 
possiblement al Mas Pujolar, de Viladrau. Ens fa 
molta il·lusió poder fer els campaments perquè 
els considerem l’escenari ideal per enfortir vin-
cles i per treballar l’autonomia, la companyonia i 
el respecte pel medi ambient. Una altra activitat 
que ens ronda pel cap fer algunes etapes del 
Camí de Ronda de Calella de Palafrugell, amb 
els infants més grans de l’Esplai. 

La gent de l’Esplai Serrallonga fem una va-
loració molt positiva d’aquest curs, ja que tot 
i les limitacions hem realitzat bona part de les 
activitats previstes. Des d’aquí fem una crida a 
tots els joves que tinguin ganes d’implicar-se i 

Esplai Serrallonga
A punt pels campaments!

Un esplai és un tipus de centre comunitari, so-
cial i educatiu, que ofereix activitats per a in-
fants i joves en el seu temps lliure. Basats en 
la participació comunitària i la inclusió social, 
els esplais ofereixen ambients alternatius per 
socialitzar, divertir-se i aprendre en entorns no 
acadèmics.

Els primers centres d’esplai van ser creats al 
voltant del 1970 a Catalunya, que compta amb 
una llarga tradició d’iniciatives que actuen en el 
temps lliure amb una clara intencionalitat edu-
cativa. Des de principis del segle XX, el movi-
ment Scout va començar a popularitzar-se a tot 
Catalunya, així com el moviment de colònies i 
centres excursionistes.

Inicialment, els esplais van sorgir com orga-
nitzacions informals, administrades voluntària-
ment per la comunitat. En les dècades següents 
es van formalitzar com a associacions sense 
ànim de lucre, la feina dels monitors i monitores 
es va anar professionalitzant i els centres d’es-
plai es van anar consolidant en tot el territori.

Els Esplais es dediquen a l’educació integral 
i als valors inclusius i democràtics, donant es-
pai a temes i competències que complementen 
l’àmbit educatiu reglat de les escoles.

Què és un esplai?
Es van establir com entitats més dinàmiques 

que les escoles, capaces de respondre amb 
més llibertat i agilitat a les demandes de cada 
context, nen o nena. Juntament amb les esco-
les i famílies, els esplais poden proporcionar 
una base diversa i coherent d’entorns educa-
tius.

Tot i que existeixen diferents models d’es-
plais, tots ells comparteixen alguns elements 
característics, com la forta connexió amb el 
territori, ja sigui barri o municipi. A més a més, 
tenen una forta dimensió social i comunitària, 
sempre cohesionant la convivència entre dife-
rents col·lectius.

Per a molts joves, ser monitor o monitora en 
un esplai no només representa la seva primera 
experiència voluntària o professional, sinó que 
també constitueix una experiència formativa i 
socialitzadora. Com a monitors i monitores els 
i les joves es comprometen i participen de la 
vida comunitària a més a més de desenvolu-
par-se personal i professionalment. 

Les activitats en els esplais també promoci-
onen hàbits més saludables i sostenibles, evi-
denciant l’impacte de les accions individuals 
pel conjunt de la humanitat i el planeta.

de venir amb nosaltres com a monitors en un 
projecte engrescador que intenta crear un espai 
de lleure estable per tots els infants i joves del 
municipi. 
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fem comerç, fem poble!

Parlem amb les entitats
Eduard Morató
Ferran Vila
Membres de Tupinots

Quines activitats feu durant 
l'any?

Eduard Morató: Bàsicament, 
fem la Festa Major, que és on 
participem més perquè els 
Tupinots som com una espècie 
de comissió de festes. Durant la 
resta de l'any, fem el Tupibingo 
per Nadal i festes com la Casta-
nyada, el Carnestoltes i també 
alguna festa extra.

Com heu dit, la Festa Major és 
l'activitat on hi teniu més pes. 
Quines activitats s'hi fan?

E.M: El primer cap de setma-
na és el jove, que és quan fem 
l'Aigua pel Jovent, conegut com 
a Birratorta. Després, el dilluns 
hi ha la caminada i el dimecres 
fèiem l'I tu què fas? Era una pro-
posta similar al Tu sí que Vales. 
Els participants feien monòlegs, 
cantaven i cadascú feia el que 
volia, però es va deixar de fer 
perquè ens quedàvem sense 
participants; ja que tothom ja 
ho havia fet. Llavors, els últims 
anys havíem de portar grups 
de fora perquè ballessin i es va 
acabar.

Ferran Vila: Llavors, el segon 
cap de setmana comencem, 
divendres, amb una festa dels 
anys 80 que és més per la gent 
gran. En aquesta festa, que es 
fa després del sopar popular, els 
Tupinots estem a la barra.

E.M: El dissabte fem el dinar 
jove i, a la tarda, també orga-
nitzem alguna activitat. Algun 
any vàrem fer una festa Holi 
amb pols de colors, un altre any 
vàrem fer venir els inflables de 
l'estil d'Humor Amarillo i hem 
arribat a fer una baixada de car-
retons. Al vespre, és el torn de 
la festa pel jovent. Les activitats 

en
tit

at
s

que tenen més èxit són l'Aigua 
pel Jovent, que és on hi ha més 
participació, i el Tupibingo de 
Nadal. Sobretot, ve gent del 
poble i de les rodalies.

L'any passat, amb l'arribada 
de la covid no devíeu poder 
fer gaire res, no?

E.M: Vam fer alguna cosa a la 
zona del pavelló i només va ser 
un cap de setmana de concerts 
amb mascaretes, control d'ac-
cés, distància de seguretat i par-
cel•les per distribuir la gent. Va 
venir en Miquel del Roig, Animal 
Dj i un grup de versions.

I aquest any? (L'entrevista es va 
fer el passat 18 de juny)

E.M: Estem esperant el que 
digui el Procicat, que va canvi-
ant cada setmana; però l'Ajunta-
ment té la intenció de fer alguna 
cosa similar. De totes maneres, 
ja tenim un cap de setmana 
lligat. El divendres que hi ha el 
sopar popular, tindrem una per-
sona que farà un monòleg i en 
Xevi Festes, que és un discjò-
quei que ha vingut molts anys a 
Sant Julià. Dissabte hi haurà un 
grup de versions i, just després, 
encara ho hem de lligar. De 
moment, el Birratorta està molt 
descartat, però encara no hem 
perdut l'esperança.

F.V: S'haurà de veure si ens 
deixaran anar sense mascareta 
amb molta gent concentrada o 
serà obligatori. El dia que vingui 
en Xevi Festes no sabem si 
serà només fins a 2/4 de 4 de la 
matinada o podrà ser fins a les 4 
o 5 del matí.

Quanta gent formeu part dels 
Tupinots i des de quan?

E.M: Ara som molts, unes 22 
persones. Sempre hem estat 
entre uns 16-17 membres. Jo 
ara tinc 22 anys i hi dec ser 
des del 2016, ara fa 5 anys. 
Me'n recordo que hi havia els 
primers que van entrar-hi que 
volien deixar-ho i em van venir 
a buscar a mi i a dues perso-
nes més per veure si ens faria 
gràcia entrar al grup. Llavors, 
en van plegar molt pocs perquè 
volien que també hi entressin 
pocs, però al cap d'un any ja 
van plegar tots i va ser quan 
vàrem obrir-ho a tothom del 
poble.

F.V: Jo ara tinc 25 anys i vaig 
entrar-hi el 2019, ara farà un 
parell d'anys. De fet, és l'única 
Festa Major que he pogut orga-
nitzar sense que la pandèmia 
ens fes la guitza. Me'n recordo 
que els coneixia a tots i que 
necessitaven un relleu perquè 
eren pocs entre cometes. Els 
hi vaig demanar d'entrar a la 
Festa Major del 2018, però 
llavors ja tenien gent per orga-
nitzar-la. Llavors, va plegar gent 
i, a finals d'aquell any, ja vaig 
poder-hi entrar. La persona més 
gran dels Tupinots deu tenir 
uns 27 anys, però la mitjana se 
situa entre els 20 i 25 anys. No-
saltres volem que hi hagi gent 
més jove per tenir un relleu.

E.M: Amb el tema de la 
covid, la situació és delicada. 
Abans de la pandèmia, teníem 
un grup bastant gros que volia 
entrar, però no n'hem parlat 
més pel tema del virus. Fins 
que no sapiguem què podem 
fer i què no, no cal pas que 
entri més gent. També estem 
veient que sempre som els 
mateixos que estem treballant 
per organitzar les activitats i no 
pot ser que, essent tants, passi 
sempre això. És per això que 
haurem de decidir si prescin-
dim de les persones que no fan 
massa res. Això sí, qui tingui 
ganes de formar part dels Tu-
pinots, només cal que es posi 
en contacte amb nosaltres per 
Instagram o personalment.
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fem comerç, fem poble!

Hi ha molta feina invisible per 
fer en aquesta entitat, no?

E.M: A tothom li agrada venir, 
però quan són a dins, veuen re-
alment el què hi ha. Des de fora, 
la gent es pensa que es tracta 
de muntar una festa i gaudir-la, 
però hi ha més coses al darrere. 
S'ha de preparar la festa, mun-
tar les barres on sempre hi ha 
d'haver 4 o 5 persones depe-
nent de la gent que consumeixi 
i, al final, també s'ha de recollir. 
Sol ser quan som menys.

F.V: Per exemple, quan arriba 
una comanda no els hi pots dir 
que vinguin quan tu vols. Has 
d'adaptar-te i, normalment, hi 
acaba havent només una per-
sona ajudant a descarregar el 
repartidor perquè hi ha gent que 
estudia a fora durant la setmana 
o perquè treballa.

E.M: Per organitzar la Festa 
Major ens hi hem de posar uns 
mesos abans, cap al març o 
l'abril. El millor de tot és que, 
com que sempre tenim unes ac-
tivitats fixades, ho portem molt 
bé perquè tot està molt pau-
tat. Amb la pandèmia és tot el 
contrari perquè un dia és blanc, 
l'altre és negre i després gris.

Quina és la relació amb l'Ajun-
tament?

E.M: A veure, d'algunes 
coses ens podem queixar i 
d'altres, no. Hi ha aspectes que 
no hi tenim res a dir. Per exem-
ple, el tema de lligar els grups 
que vindran a tocar per la Festa 
Major i qui paga cada cosa. A 
l'altra cantó de la balança tenim 
el tema dels horaris.

F.V: Cada any hem de nego-
ciar, perquè ells ens diuen de 
plegar a les 4 i nosaltres volem 
fins les 6. També rebem queixes 
d'alguns veïns pel tema dels 
sorolls, que truquen a l'Ajunta-
ment. I aquí hem de dir que el 
consistori ens ajuda força.

E.M: Depèn quina festa 
tampoc no els hi agrada gaire 
com, per exemple, el Birratorta. 
De fet, l'alcalde un any ens va 
dir que ho féssim amb aigua en 
comptes de cervesa. Les festes 
nocturnes tampoc entren bé 
quan les plantegem a l'Ajun-
tament. En canvi, si proposes 
un joc de tarda segur que no hi 
haurà cap problema. I és veritat 
que tenim un poble que els hi 
agrada molt queixar-se. No sé 
si és perquè sóc jove, però crec 
que per cinc dies a l'any que 
puguem fer festa fins a les 6 del 
matí, no n'hi ha per tant. I amb 
l'Ajuntament, al final, sempre 
arribem a un acord.

Ara us torneu a reactivar des-
prés de gairebé un any.

F.V: No fèiem res des del juliol 
de l'any passat, però ens adap-
tem a allò que ens demanen els 
joves perquè no costa res de 
fer una festa. Ara a més, ja des 
de l'any passat, l'Ajuntament va 
adaptar-nos un espai a la zona 
del pavelló que el podem tancar 
i no és tant cèntric; per tant, 
no molestem a ningú. No ens 
hem de preocupar d'encarar els 
altaveus cap a una zona que no 
molestin a ningú com fem a la 
plaça Catalunya. Evidentment, 
també és bonic fer alguna activi-
tat al centre del poble.

Hi ha algunes activitats que 
funcionen bé durant un temps, 
però també cal reciclar-les, 
no?

E.M: Per exemple, la baixada 
de carretons es va fer dos anys. 
El primer any va anar molt bé 
perquè hi havia inscrits gairebé 
una dotzena de carretons i hi 
havia molt de públic, però el 
segon any ja no va anar tant bé. 
Ens portava molta feina preparar 
el circuit i, com que es feia diu-
menge, amb la festa del dissab-
te ens anava tot en contra. Tam-
bé vàrem fer tres anys seguits la 
festa Holi, que va funcionar molt 
bé dos anys i el tercer ja no tant. 
Ho vàrem canviar per l'Humor 
Amarillo, però vam tornar a la 
festa de colors perquè agradava 
més.

Els Tupinots també heu estat 
els responsables d'activar el 
Carnestoltes.

E.M: Sí, ara fa tres anys que 
el fem. Fins ara, només hi havia 
el carnestoltes pels petits que 
el feien des de les escoles i 
ens van demanar si ho podíem 
impulsar. Vam fer una carrossa 
i va funcionar. El jovent no volia 
anar a Torelló, però és que aquí 
no hi havia res i si volies festa, 
t'havies de moure.

Isaac Muntadas
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No tenim cap dubte que una 
de les coses més difícils en la 
cooperació internacional és te-
nir constància en els projectes 
que es duen a terme. Portem 
10 anys de la fundació de l’as-
sociació i hem fet tota mena 
de projectes, alguns han sortit 
més o menys bé i d’altres no 
han prosperat. Malgrat tot, cal 
perseverar per trobar aquell 
projecte més idoni i adaptat a 
les necessitats de la població.

El projecte que millor ens 
ha funcionat ha estat el de 
les màquines de cosir per un 
grup de dones de Jali. Va fun-
cionar molt bé durant 4-5 anys 
però aquests darrers temps, 
per problemes de coordina-
ció i comunicació, es va anar 

Abaraka Bake
Tornar a començar 
per tornar a cosir

Caramelles del Roser
Renovació dels càrrecs de la junta

El divendres 18 de juny pas-
sat es va fer l’assembla gene-
ral ordinària de les Caramelles 
del Roser, amb una assistència 
de 25 confrares dels 35 con-
vocats personalment. Aquesta 
bona acollida és la mostra de 
les ganes que teníem de retro-
bar-nos després d'aquest llarg 
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i obligat parèntesi, unes ganes 
que de recomençar els assajos 
de cara la propera temporada, 
per poc que les condicions ho 
permetin.

En l'ordre del dia de la re-
unió, hi havia l'elecció d'una 
nova junta per als propers cinc 
anys i que està composta per 

l'Hernan Collado (president), 
l'Adolf Pardo (vicepresident), 
l'Emili Salgado (secretari), en 
Joan Ramon Santisteve (tre-
sorer) i els vocals Jofre Bardo-
let, Manel Marsó, Arnau Riera, 
Jordi Sitjes i Miquel Uribe

La Junta

aturant i les màquines de co-
sir es van espatllar. Ara volem 
reactivar-lo amb responsables 
nous, ajudant econòmicament 
perquè arreglin les màquines, 
proposant que confeccionin 
els uniformes que els nens 
i nenes de Jali porten a l’es-
cola, promovent que 10 nens 
i nenes de les dues escoles 
aprenguin a cosir... Quantes 
coses es poden fer!

Volem que el centre multi-
funcional de Jali torni a tenir 
vida. Que les dones s’hi re-

uneixin per confeccionar els 
seus vestits i tinguin un espai 
adequat per fer feina però, a la 
vegada, per passar l’estona i 
passar-ho bé. Seguirem treba-
llant perquè el projecte tingui 
continuïtat.

Trobareu tota la informació 
de l’associació al blog: 
http://abarakabake.blogspot.
com.es/
Mail: abarakabake@gmail.com

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta–Jali
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Casal d'Avis
Una revetlla per al retrobament
Després de tants mesos d’in-
activitat, aquest any hem pogut 
celebrar, finalment, la Revetlla 
de Sant Joan, malgrat que a 
causa de la covid, no s'ha fet 
el sopar tradicional. Les ganes 
de trobar-nos amb els socis, 
expressada per alguns, ens va 
fer decidir a preparar la revetlla 
i convidar a tots els que hi vol-
guessin participar.

Va ser una vetllada molt 
agradable. Després de recollir 
la Flama del Canigó vam en-
cendre la petita foguera mun-
tada al jardí del Casal. Amb 
música de fons vam menjar la 
típica coca de Sant Joan i brin-
dar amb cava, mentre es feia 
l’encesa de petards. Tot veient 
les espurnes del foc, els coets 
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i les fonts lluminoses compar-
tirem uns moments desitjats 
per tots per veure’ns les cares 
i explicar-nos les angoixes i al-
gunes alegries i interessar-nos 
pels altres, però sobretot, re-
cordar amb tristesa tots els que 

ja no podran ser amb nosaltres. 
Desitgem de tot cor tornar a la 
normalitat el més aviat possi-
ble i retrobar-nos tots moltíssi-
mes més vegades.

La Junta

L’escriptora Gemma 
Ruiz parla del seu
llibre “Argelagues”
al Club de lectura
El dimarts 29 de juny passat 
l'escriptora Gemma Ruiz va 
participar en el Club de lectura 
per parlar del seu llibre "Arge-
lagues". Tot i que normalment 
el Club es reuneix al Casal Font 
Noguera, en aquesta ocasió ho 
van fer a l’Aula de Cultura da-
vant la previsible major afluèn-
cia d’assistents. Gemma Ruiz 
és molt coneguda perquè, com 
a periodista, ha treballat des 
de 1997 al servei d'informa-
tius de Televisió de Catalunya 
i s'ha especialitzat en cròni-
ques culturals dels Telenotíci-
es. Durant sis anys, va fer les 
cròniques teatrals al programa 
La nit al dia. Com a escriptora, 
va publicar la seva primera no-
vel•la, Argelagues, el setembre 
de 2016. L'obra se centra en la 
vida de tres dones nascudes a 
pagès a principis del segle xx 

que han d'obrir-se camí a la 
ciutat, treballant en la indústria 
tèxtil, participant a la Guerra 
Civil des de la rereguarda i ar-
riscant la vida en diversos mo-
ments. L'obra resultà un èxit de 
vendes i, al març de 2017, ja se 
n'havien fet nou edicions i ve-
nut més de 15.000 exemplars.

El Club de Lectura de Sant 

Julià de Vilatorta està vinculat 
al Bibliobús Guilleries. És un 
espai d’intercanvi d’opinions 
sobre els llibres que llegim. La 
persona voluntària del nostre 
poble que se n’encarrega és 
la Neus Abella. Si voleu més 
informació parleu amb ella o 
amb el personal del Bibliobús, 
tothom s'hi pot apuntar!
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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
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Pressupostos sense compromís
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L’Oriol Riera Experience ha 
apropat, una vegada més, els 
nens i nenes al món del futbol 
professional. La zona espor-
tiva de Sant Julià de Vilatorta 
ha viscut, del 28 de juny al 3 
de juliol, una setmana intensa 
d’entrenaments, activitats lú-
diques i visites especials. La 
cinquena edició de l’esdeve-
niment -suspès l’any anterior 
a causa de la pandèmia- ha 
comptat amb 35 participants, 
un format més reduït però que 
ha mantingut l’essència d’un 
projecte esportiu únic i innova-
dor a la comarca.

L’equip tècnic, format per 
professionals altament qualifi-
cats, ha transmès els seus co-
neixements amb sessions tàc-
tiques i entrenaments grupals 
i específics per posicions. El 
Bloc Experience, un dels punts 
forts de l’esdeveniment, ha 
acollit visites diàries per mos-
trar als més petits les diverses 
professions que envolten el fut-
bol d’elit. L’edició d’enguany 
ha comptat amb Danae Boro-
nat, periodista esportiva; Xavier 
Estrada Fernández, àrbitre FIFA 
i de Primera Divisió; Sergi Ma-
teo, nutricionista del Girona FC; 
Bruna Vilamala, futbolista del 
FC Barcelona; Edgar Fornós, 
periodista esportiu i Jose Ar-
naiz, futbolista del CD Leganés. 

La festa del futbol i l’acte de 
comiat, conduït pel periodista 
Aleix Parisé, han clos la set-
mana amb l’entrega de diplo-
mes, sortejos i regals. A més a 
més, els pares i mares han po-
gut gaudir d’una masterclass 
amb Miquel Puig, nou director 
de la FCB Masia. L’Oriol Riera 
Experience també ha comptat 
amb la col•laboració de Mizu-
no, Rinat, Powerade, Bayés 
Esport, Protein Gastronomy, 
El 9 Nou, Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, Imprenta 
2, Corredoria Vilà i Fundació 
Puig-Porret. 

El futbol d’elit torna a Sant Julià de Vilatorta amb
una setmana d’entrenaments i visites especials
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Torneig de Bàsquet

Enguany tampoc gaudirem del Torneig de Bàs-
quet, per prudència i a causa de la situació sa-
nitària actual.

El nostre Torneig és molt participatiu i amb 
molta relació interpersonal entre jugadors, 
acompanyants, públic i organitzadors. Així és, 
i així ha sigut des de sempre. Ho podríem fer 
aquest any, però seria una versió més deslluïda, 
sense totes aquestes relacions entre nosaltres 
i sense les activitats complementàries de bàs-
quet i de lleure, sense la zona Village, i amb par-
tits i activitats a porta tancada o amb aforament 
reduït, etc.

 Us emplacem al setembre de 2022, quan ja 
podrem participar en totes les activitats al com-
plet, tal com ho hem fet en les 35 edicions an-
teriors.

Fins aleshores!

Joan Aragó, Cap de Premsa del Torneig
de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta 

El 36è Torneig de Bàsquet 
de Sant Julià, al setembre
de 2022

Joel Arumí fitxa per 
l'Atlético de Madrid B...

A l'hora de tancar l'edició d'aquesta revista s'ha 
fet públic el fitxatge de Joel Arumí per jugar al 
filial de l'equip matalasser per les dues prope-
res temporades. La projecció que ha demostrat 
el jove vilatortí de 21 anys a 2a divisió B amb 
l'Olot li ha permès rebre l'oferta d'un dels fili-
als més importants del futbol espanyol -altres 
equips com el Girona també s'havien interessat 
per ell per jugar al filial-, i ha estat una peça clau 
important en el tram final d'aquesta temporada, 
després de jugar cedit els dos últims cursos al 
juvenil de la Damm i amb el Figueres. Els inicis 
d'en Joel Arumí, que ha jugat de lateral, carriler 
o central, van ser els equips infantils del Club de 
Futbol San Julià. 

Juntament amb Ferran Jutglà, que aquest any 
ha fitxat pel Barça B, a hores d'ara són els fut-
bolistes vilatortins que han arribat a categories 
d'elit.
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El FC Barcelona ha incorporat a Ferran Jutglà al 
Barça B. El davanter, de 22 anys, ha signat per 
una temporada, fins al 30 de juny del 2022, més 
una altra opcional, i la seva clàusula de rescis-
sió és de 50 milions d’euros, que passaria a 100 
si puja al primer equip. L'acte de la signatura, 
que es va fer el 22 de juny a les oficines del 
club blaugrana va comptar amb la presència del 
president, Joan Laporta, el directiu responsa-
ble del Futbol Formatiu, Joan Soler, el president 
del Barça B, Jordi Casals i, el director del futbol 
base, José Ramon Alexanco.

Nascut a Sant Julià de Vilatorta l’1 de febrer 
de 1999, sorgit del Club de Futbol Sant Julià i 
més endavant del Vic Riuprimer, Ferran Jutglà 
arriba al FC Barcelona lliure. Fins aquesta tem-
porada que s’ha acabat recentment ha vestit la 
samarreta de l’Espanyol, club on ha jugat des 
del curs 20212/13. Jutglà és un extrem que des-
taca per la seva potència, desequilibri, rapidesa 
i olfacte golejador i que, a més, es pot adaptar 
a la posició de davanter centre. Jutglà ha dis-
putat un total de 52 partits a la Segona Divisió 
B amb l’Espanyol B: 20 partits el curs 2019/20 i 
32 aquesta temporada 2020/21, en els quals ha 
marcat 12 gols i realitzat 3 assistències.

Abans, la temporada 2017-18 va ser cedit 
per l’entitat blanc-i-blava al Juvenil A del Sant 
Andreu, amb qui ja va debutar amb el primer 
equip. La seva gran aportació va fer que aquell 
mateix any fos cedit a mitja temporada al Valèn-
cia i la següent, la 2018/19, es va erigir com un 
jugador important amb 39 partits amb el primer 
equip del Sant Andreu. Va marcar sis gols i va 
realitzar vuit assistències. Aleshores, l’Espanyol 
B el va incorporar a la seva plantilla, de la qual 
va arribar a ser-ne capità. 

Aquesta passada temporada Jutglà s’ha en-
frontat dues vegades al Barça B, amb victòries 
blaugranes en els dos duels. Va ser un 2-1 a 
l’Estadi Johan Cruyff, amb gol de Ferran Jutglà 
en la derrota de l’Espanyol B, i un 0-1 a la Ciutat 
Esportiva Dani Jarque.

Jutglà és la primera incorporació del nou pro-
jecte de Sergi Barjuan, al capdavant del filial 
blaugrana. El Barça B competirà a la nova cate-
goria de Primera RFEF, nascuda de la reestruc-
turació que ha fet la federació. 

La passió de Ferran Jutglà pel futbol li ve de 
família. És net de Josep Blanch, el mític porter 
del primer equip del Sant Julià que a finals dels 
anys 60 va guanyar la lliga i va pujar per primera 
vegada a Segona Regional. El fitxatge de Jutglà 
pel Barça B reforça la presència osonenca al 
club, ja que el porter és el vigatà Arnau Tenas.

...i Ferran Jutglà pel Barça B
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La del 2020-21 ha estat una 
temporada molt atípica, amb 
inici, parada i represa. El rela-
xament de les mesures sani-
tàries a principis de tardor va 
permetre començar les com-
peticions normalment, però 
es van haver d’aturar en sec 
amb la declaració del nou es-
tat d’alarma, el 25 d’octubre i 
no es van poder reprendre fins 
al mes d’abril passat, després 
de Setmana Santa, amb un 
balanç global força positiu.

L’equip de Segona Catalana 
va tenir un bon començament 
de lliga guanyant els dos par-
tits jugats abans de la suspen-
sió. Anava líder amb 6 punts, 7 
gols a favor i 2 en contra. Gui-
llem Altimiras era el màxim go-
lejador amb 3 gols. La represa 
va comportar un canvi de com-
petició que va passar a ser en 
format copa, amb una reduc-
ció d’equips per cada grup. El 
Sant Julià va jugar al grup 9 on 
hi havia 8 equips: Calaf, Piri-
naica, Sallent, Joanenc, Tore-
lló, Gurb, OAR Vic i Sant Julià. 
L’equip dirigit per Lluís Padrós 
va tenir opcions de passar ron-
da fins l’últim moment. Va que-
dar 4rt amb 11 punts, 3 partits 
guanyats, 2 d’empatats i 2 de 
perduts i 9 gols a favor i 8 en 
contra. El màxim golejador va 
ser Javi del Pozo amb 4 dianes. 
Malauradament en Lluís no 
continuarà la temporada que 
ve al nostre club. Des d’aquí li 
desitgem molts encerts en la 
seva nova etapa i agraïm pú-
blicament la seva tasca durant 
aquest temps que ha estat al 
Sant Julià.

L’equip de Quarta Catala-
na ha anat de menys a més. 
La incorporació a mitja tem-
porada de Lluís González com 
a entrenador, va suposar un 
revulsiu que va donar un nou 
impuls a l’equip. Ha acabat 

CF Sant Julià

6è amb 10 partits jugats, dels 
quals n’ha guanyat 4, n’ha em-
patat 1 i n’ha perdut 5, amb 21 
gols a favor i 24 en contra. El 
màxim golejador ha estat Ja-
vad Amhaquche amb 6 gols.

El Juvenil A ha quedat 2n 
amb 29 punts en els 12 partits 
jugats. 9 de guanyats, 2 d’em-
patats i només 1 de perdut. 
59 gols a favor i 13 en contra. 
Martí Albó ha estat el màxim 
golejador amb 14 gols.

El Juvenil B s’ha classificat 
en 10a posició, amb 7 punts, 2 
partits guanyats, 1 d’empatat 
i 9 de perduts. 21 gols a favor 
i 46 en contra. El golejador de 
l’equip ha estat Isaac Cots 
amb 9 gols.

El Cadet ha quedat 12è 
amb 6 punts, 1 partit guanyat, 
3 d’empatats i 8 de perduts. 
24 gols a favor i 46 en contra. 
El màxim golejador ha estat 
Joel Nuñez.

L’Aleví A ha estat el 2n clas-
sificat amb 36 punts, 12 par-
tits guanyats, cap d’empatat i 
només 2 de perduts. 82 gols 
a favor i 21 en contra. Els 26 
gols de Guillem Carbonell 
l’han convertit en el màxim 
golejador.

L’Aleví B ha quedat 9è amb 
9 punts, 2 de guanyats, 3 
d’empatats i 6 de perduts. 27 
gols a favor i 39 en contra. El 
golejador ha estat Blai Collell-
demont amb 14 gols.

Equip Benjamí

Durant tot el mes de juliol s'està fent el Campus del SantJu, 
una activitat dirigida a nois i noies a partir de 4 anys que 
tenen ganes de conèixer a fons la pràctica del futbol. Ja fa 
una colla d'estius que el Club organitza aquesta activitat de 
formació futbolística amb una metodologia que treballa des 
d'aspectes bàsics fins a tècniques avançades segons l'ex-
periència de cada participant, posant èmfasi en els valors 
de respecte, esportivitat i educació. Es treballa amb grups 
reduïts de fins a 10/12 persones, separats en 3 zones di-
ferents. A més de futbol, els 35 participants realitzen altres 
propostes esportives, lúdiques i pedagògiques, com ara el 
pàdel, el bowling, el boting, jocs d'aigua, sortides, piscines, 
etc, d'acord amb l'horari i el calendari establert.

El Campus del SantJu
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bona temporada en el cam-
pionat del Consell Esportiu 
d’Osona que va començar en-
tre el març i l’abril i es va aca-
bar el mes de juny passat.

La temporada 2021-22 hi 
haurà novetats importants, la 
més destacable la incorpo-
ració de Xevi Navarro com 
a nou entrenador del primer 
equip del club. Navarro, que 
es farà càrrec del conjunt de 
Segona Catalana, disposa de 
tots els títols d’entrenador i la 
seva experiència com a juga-
dor ve avalada pel seu pas per 
la Gramenet, la Damm i el Ma-
taró, entre d’altres equips. Ha 
estat vinculat al futbol base i 
l’equip juvenil del Manlleu i ha 
dirigit el Juvenil del Mercan-
til Manresa, que actualment 
competeix a la màxima cate-
goria nacional. L’Albert Victo-
ri i Marc Colomer continuen 
com a segon entrenador i fisi-
oterapeuta, respectivament. 

Una altra novetat que pre-
sentem és el nou equip femení 
de futbol-7, de categories in-
feriors, format per noies d’entre 
10 i 11 anys. Un equip Impulsat 
i format per elles mateixes, que 
han creat un conjunt sòlid per 
defensar els colors del Sant 
Julià, entrenat de valent du-
rant tot el mes de juny. Espe-
ren l’inici de la temporada amb 
tota la il·lusió del món.

24 HORES DE FUTBOL SALA
37a edició 

Dies 31 de juliol i 1 d’agost
PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL

Es preveu la participació de 24 equips
Final: 8 del vespre del dia 1

Les instal·lacions esporti-
ves municipals han estat mi-
llorades els últims anys amb 
la construcció dels vestidors 
del futbol al mateix recinte i la 
rehabilitat de l’antic bar com 
a magatzem de material. La 
façana principal d’aquest edi-
fici llueix un magnífic mural, 
dissenyat per Oriol Chumillas, 
que sintetitza l’esperit del Sant 

Julià. “Hereus d’una passió” 
és el missatge reivindicatiu del 
club a les portes de comme-
morar els 90 anys de la seva 
fundació, el proper 2022. I com 
a colofó cal dir durant els pro-
pers mesos és previst canviar 
la gespa artificial, la qual cosa 
dotarà de més qualitat unes 
instal·lacions esportives que 
són punteres a la comarca.
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A poc a poc es van recuperant les activitats que 
realitzen les entitats i així el Calma ha pogut pro-
gramar de nou les curses ciclistes que es feien 
els darrers anys i que han arribat a la 6a edició. 
El dia 5 de juny passat vam fer una diada ciclis-
ta de matí i tarda dedicada a les categories fins 
a júnior. Hem de destacar la bona participació, 
en total 275 corredors així com la participació 
de tres equips francesos, dos de Marsella i un 
de Couserans (Ariege).

A les 9 del matí es va donar la sortida a la cur-
sa de Copa catalana júnior amb 90 corredors i 
un recorregut de 103 km bastant exigent, po-
dríem dir "trencacames", pujant dues vegades 
Coll de la Mansa, dues a Romegats, la pujada 
de 8 km de Collsesplanes i el coll de Gomara. 
La primera part es va desenvolupar sense inci-
dents, però després de la primera passada per 
línia de meta, a la baixada de Sant Marc es va 
produir un caiguda que va provocar la parada 
de la cursa durant mitja hora degut al trasllat 
en ambulància d’un corredor a l’hospital. Una 
vegada represa la cursa i en el pas per la Mansa 
els corredors ja havien format diferents grups 
i la pujada a Collsesplanes va acabar formant 
el grup de ciclistes format per Iñaki Navarro (lí-
der de la Copa) Axier Casada (guanyador de la 
cursa), Jan Castellón, Àlex Garcia i alguns ci-
clistes francesos. En l’última pujada a Rome-
gats, l’Axier (Tot Net Terrassa) va aconseguir 
avantatge sobre els altres que el van permetre 
arribar a meta amb 16 segons d’avantatge so-
bre el segon, Jan Castellon, (UCV Bikeesports 
Fors Nicolás). En aquesta edició es va dispu-
tar el premi de muntanya pel qual puntuaven 
els tres primers corredors que passaven per la 
Mansa i Collsesplanes, el guanyador va ser en 
Jan Castellón, seguit d’Iñaki Navarro i de Mat-
hieu Gregoire.

En aquesta cursa hi havia representació dels 
ciclistes de Sant Julià, l’Oriol Vilamala Soler, 
que tot i que no fa gaire temps que es dedica a 
la competició, va fer una bona cursa.

L’organització va comptar amb una patrulla 
de 12 agents dels Mossos d’Esquadra i l’ajuda 
de 19 col·laboradors del club amb 7 cotxes i 
10 motos que van ajudar a regular el trànsit i el 
servei mèdic.

A partir de les 4 de la tarda en un circuït del 
polígon de la Quintana d’1,3km, van començar 
les curses de les categories infantil, prebenjamí 
i benjamí, principiants, alevins i infantils. Com 
es pot apreciar en les fotos que podeu veure en 

Club Ciclista Calma
Actualitat del club

la web del club www.cccalma.cat i de www.fo-
tosvilatorta.cat les ganes que hi posen tots ells 
i l’esportivitat comença ja de ben petits. Des-
taquem l’actuació de dos corredors locals, els 
germans Jiménez, l’Ilde que va ser 1r a la cate-
goria de principiants i la Lluna que va ser 2a a la 
categoria d’alevins.

Finalment la cursa de la categoria cadets no 
es va fer degut a la pluja que va caure moments 
abans de començar la prova. Els jutges i els di-
rectors dels equips van decidir no fer-la ja que 
l’asfalt era moll i els nombrosos passos de via-
nants podien provocar caigudes.

Des d’aquí volem agrair la col·laboració que 
hem tingut des de l’Ajuntament facilitant que es 
pogués fer la cursa al polígon, així com el mate-
rial i la bona predisposició del regidor d’esports 
i del servei de vigilància municipal.

Com cada any, us esperem a tots, petits i 
grans, a la Pedalada Popular de Festa Major, el 
dijous 22 de juliol a les 7 de la tarda.
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El 2 de maig passat, David Boixeda es va pro-
clamar campió de Cross Country de l’estat 
espanyol en la categoria Sènior 4T. En can-
cel•lar-se l’última prova que s’havia de celebrar 
el 6 de juny a Gueñes (Biscaia), la penúltima 
prova -que es feia a Conca- es va convertir en 
la definitiva i puntuava el doble pels més de 
140 pilots participants. “Aquesta circumstància 
em va obligar a quedar primer per assegurar 
el campionat” manifesta en David, satisfet del 
triomf. I afegeix: “Estava convençut i mentalit-
zat que podia fer un bon paper perquè portava 
molts mesos de preparació programada”. 

Per superar diverses vicissituds, en David 
va tornar al món de la competició com a repte 
personal. La readaptació va ser molt ràpida i 
còmode pilotant la seva KTM 350 exc-f en els 
circuits d’enduro, amb entrenaments molt in-
tensos. “Ha estat un treball dur i constant que 
m’ha donat molta confiança per encarar el futur 
amb optimisme” assegura en David i explica el 
perquè d’aquesta actitud: “a l’any 2016 em vaig 
haver de retirar per culpa d’una greu lesió, però 
les ganes i la il·lusió superen tot els obstacles. 
Et fa ser més madur, regular i adquireixes molta 
experiència”.

De les quatre proves que ha constat el cam-
pionat de Cross Country del 2021 en David va 
quedar en primera posició de la seva categoria 
a Cózar (Ciudad Real, el 21 de febrer), Jerez de 
los Caballeros (Badajoz, l’11 d’abril) i a Conca 
(el 2 de maig); i en segon lloc a Valverde del 
Camino (Huelva, el 21 de març).

En el campionat de Cross Country hi parti-
cipen pilots de les categories Sènior, Junior, 
Master, Veterans, , Sènior B4T, Sènior B2T, Fe-
menina i Aficionats.

David Boixeda guanya
el campionat d’Espanya 
de Cross Country

El Club de patinatge artístic de Sant Julià de 
Vilatorta va aconseguir la segona posició en la 
categoria de xou primària i xou secundària del 
Campionat intercomarcal de xous.

El diumenge 13 de juny passat es va celebrar 
l’Intercomarcal de Xous organitzat pel Consell 
esportiu d’Osona on el nostre club hi va partici-
par en la categoria xou primària i xou secundària. 

En la categoria de xou primària, hi vam pre-
sentar la coreografia “És l’hora de llegir!” amb 
el qual vam aconseguir una boníssima segona 
posició. Aquest grupet de 9 petites patinadores 
s’estrenaven en aquesta modalitat i tan el club 
com les entrenadores estem molt contentes de 
l’actitud que van tenir a pista.

En la categoria de xou secundària, hi vam pre-
sentar la coreografia “Activa’ns!” que també va 
aconseguir una més que merescuda segona po-
sició. Aquest grup, format per nou patinadores, 
després d’una temporada complicada ha treba-
llat de valent aquestes últimes setmanes per de-
fensar a pista la coreografia.

El Club de patinatge artístic de Sant Julià de 
Vilatorta estem molt contents i orgullosos dels 
resultats d’aquest campionat i seguirem creixent 
i treballant per donar continuïtat a aquests re-
sultats. Des d’aquí volem agrair a les famílies el 
suport que ens heu donat en tot moment. Sense 
cap mena de dubte també sou part de l’equip!

El Club de patinatge artístic 
triomfa al Campionat
intercomarcal de xous es
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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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AFA Bellpuig
Benvolgudes famílies, des de l’AFA Bellpuig desit-
gem que estigueu gaudint d’una molt bona Festa 
Major. Hem arribat a final de curs i volem agrair a 
totes les famílies, mestres i també a l’Ajuntament 
la dedicació i implicació en tots els projectes que 
hem pogut realitzar aquest curs. Moltes gràcies! En 
aquest sentit, aquest darrer trimestre s’han enge-
gat diverses iniciatives que volem compartir amb 
vosaltres.

El 16 d’abril es va posar en marxa el Busbici, una 
iniciativa impulsada per l’AFA Bellpuig i l’AMPA Ro-
ser, que s’emmarca en el projecte de Camí Escolar 
de Vilatorta i Vilalleons, i que va seguir l’impuls del 
Busbici iniciat a Vic i que avui s’està estenent a po-
blacions d’arreu del territori. L’objectiu és fomentar 
l’ús de la bicicleta com a mitjà per anar a l’escola i 
desplaçar-se dintre del municipi i, en un futur, pro-
moure un canvi d’hàbits, esdevenint més saluda-
bles i sostenibles. El Busbici VV va començar amb 
una cinquantena de nenes i nens i 15 voluntaris 
motors i el mes de juny érem més de 90 nens i ne-
nes i 20 motors! El 20% dels infants escolaritzats a 
Sant Julià són usuaris del Busbici VV. El curs vinent 
volem seguir amb la iniciativa i ampliar el nombre 
de places disponibles pels nens i nenes d’ambdues 
escoles. Per això necessitem més voluntaris mo-
tors. Escriviu-nos a: camiescolarvv@gmail.com.

Per Sant Jordi vam muntar una parada de roses 
i llibres per obtenir fons pels projectes de l’escola. 
Gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que ens 
vàreu donar un cop de mà!

El 15 i 16 de maig es va construir al pati de pri-
mària una àgora de fusta. D’aquesta manera hem 
guanyat un espai de joc i aprenentatge a l’aire lliure 
a l’escola. I el juny es van fer tasques de mante-
niment i millora del rocòdrom, també en el mateix 
pati.

El 3 de juny vam organitzar la xerrada "Empan-
tallats" a càrrec d’en Gerard Vilanova per parlar i 
reflexionar sobre educació digital, famílies i escola. 
El fet que la sessió fos online va facilitar que po-
guéssim obrir la xerrada a altres famílies i mestres 
d’escoles que ens són properes com les Roques 
de Vilanova de Sau o l’Escola Mossèn Cinto de Fol-
gueroles.

Del 7 al 22 de juny es va posar en marxa el casa-
let de tardes organitzat per l’AFA per cobrir la jorna-
da intensiva que fa l’escola.

I no volem tancar aquest espai sense abans de-
sitjar molta sort a tots els nens i nenes de 6è de pri-
mària que el curs vinent encetaran una nova etapa 
en l’aventura d’aprendre. Us trobarem a faltar!

Recordeu que podeu seguir l’actualitat de l’AFA 
Bellpuig al web https://agora.xtec.cat/ceipbellpuig/

categoria/afabellpuig-wordpress-com/ i també a 
les xarxes socials: afabellpuig_stjv. Alhora, us ani-
mem a participar activament de les activitats de 
l’AFA a través de les diverses comissions de treball. 
Per saber-ne més podeu consultar el web o escriu-
re’ns a: afabellpuig@gmail.com.

Molt bon estiu!
AFA Bellpuig
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A l’escola treballem la literatura a tots els 
nivells i des d'activitats molt diverses. Es-
coltar històries, escriure’n, parlar sobre el 
que llegim, aprendre coses llegint, com-
partir estones... ens sembla un tret cabdal 
del dia a dia a l’escola. En aquest article, 
explicarem algunes de les activitats que 
ferm.

Tota l’escola té una hora setmanal de 
biblioteca. Aquest curs la nostra bonica 
biblioteca s’ha convertit en una aula d'in-
fantil; així que hem promogut més la Bi-
blioteca d’aula. Tot i això, no hem deixat 
de fer activitats dinamitzadores: tertúlies 
literàries, lectura de poemes, lectura a l’ai-
re lliure, participació en concursos literaris, 
escoltar contes, crear contes col·lectius...

Els contes sovint acompanyen estones 
relaxades a les aules d’infantil, ens expli-
quen coses interessants dels nostres pro-
jectes o ens provoquen un debat quan fem 
educació en valors. Els nens i les nenes de 
P4 i P5 expliquen un conte als companys 
i companyes que prèviament s’han pre-
parat a casa. Aquest projecte, fins ara, el 
fèiem acompanyats de les famílies. Aquest 
curs ho han fet sols davant el grup, tot i 
que darrera hi ha hagut el recolzament fa-
miliar.

En aquest curs no hem pogut fer els 
grups de lectura de primària habituals ja 
que es barrejaven alumnes de tota la pri-
mària. Hem conservat, però, totes les fran-
ges lectores. Algunes les hem aprofitat per 
a llegir els llibres dels autors que ens han 
visitat.

Els nens i nenes de primer i segon han 
rebut la visita de l’Anna Manso, que també 
ha recuperat amb els alumnes de quart i 
cinquè la visita pendent del curs passat. 
L’alumnat de tercer i quart van gaudir de 
la visita de l’Eulàlia Canal i els més grans 
de l’escola van rebre la visita d’en Xavier 
Blanch. Totes les sessions van ser molt 
engrescadores i els autors se’n van endur 
un regal personalitzat dels nens i les nenes 
del Bellpuig.

Per poder gaudir llegint, primer cal do-
minar la mecànica lectora. Aquest apre-
nentatge cadascú el fa al seu ritme i les 
mestres i les famílies l’hem d’acompanyar. 
A cicle inicial es fa un seguiment de lectu-

La literatura al Bellpuig
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lectura setmanal a casa i se’n fa el seguiment 
mitjançant el passaport lector entre les famílies i 
l’escola.

En els darrers cursos una representació d’alum-
nes de 5è i 6è participava en el certamen de lec-
tura en veu alta del col·legi El Roser que a causa 
de la pandèmia s’ha deixat de celebrar. Enguany, 
el cicle de grans (quart, cinquè i sisè) hem partici-
pat en el XVII Certamen Nacional Infantil i Juvenil 
de lectura en Veu alta. Aquest és una iniciativa de 
la Fundació Enciclopèdia Catalana amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya. Primerament vam 
treballar les diferents tècniques que influeixen en 
la lectura en veu alta, després férem un certamen 
a nivell intern per escollir el o la representant de 
l’escola i finalment, i de manera virtual, assistírem 
a l’acte d’elecció del o la representant lector o lec-
tora de la Catalunya central. Se’ns va obsequiar 
amb un llibre per a cada participant. 

Com cada any, la diada de Sant Jordi ens ofe-
reix una oportunitat per aprofundir en la vessant 
literària. Vam celebrar els Jocs Florals amb el tre-
ball previ a les aules de la creació de textos, vam 
elaborar banderoles literàries que recollien títols, 
frases o fragments que agradaven a l’alumnat i 

vam elaborar un mural col·lectiu d’una immensa 
cua de drac. Els alumnes de primer i segon apro-
fitaren la sessió de Biblioteca per fer un intercanvi 
de contes compartint les seves històries preferi-
des.

Estem molt contents de comptar, gràcies a la 
col·laboració de l’AFA, amb unes experiències li-
teràries de la mà de “Tantàgora” programades al 
mes de maig. L’alumnat d’infantil va gaudir amb 
l’animació del “Tocadits”, uns titelles molt especi-
als a partir de cançons, el moviment dels dits i el 
joc de guants de colors.

A primària treballàrem “La Micra”, unes caixes 
que contenen materials a partir dels quals l’alum-
nat fa les seves pròpies creacions mentre des-
cobreix o redescobreix el gust per la llengua i la 
literatura.

Seguirem treballant vinculats a la literatura per 
seguir gaudint de l’espectacle.

“No hi ha espectacle més bonic que 
a mirada d’un infant quan llegeix”

Günter Grass
 

Equip directiu de l'escola Bellpuig

COMPRA A PROP,
FES POBLE! 
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Patuleia

Tot i les restriccions que en 
general tothom hem hagut de 
patir, aquest curs ha estat “for-
ça normal”. El vam començar 
amb molta incertesa, com un 
cim difícil d’escalar i amb uns 
plans d’obertura i directrius 
del Departament d’Ensenya-
ment que ens feien complicat 
imaginar com podríem tirar 
endavant el nostre projecte 
educatiu, però a mesura que 
hem anat pujant aquest cim, 
hem superat prou bé les dife-
rents situacions. Cal agrair la 
col·laboració de les famílies i 
els infants, com també la gran 
implicació de l’Equip Educatiu 
que formem la Patuleia.

Aquest any hem pogut rea-
litzar activitats ja programades 
al Pla Anual del curs passat i 
que per la situació viscuda no 
vam poder fer. Una d’aques-
tes activitats ha estat la visita 
del laboratori sobre rodes de 
0 a 3 anys (centre de desco-
berta, recerca i documentació 
per a l’educació científica a 
les primeres edats). Ens hem 
posat a la pell dels científics i 
científiques i hem investigat, 
descobert i experimentat amb 
diferents propostes. Totes pro-
mouen la iniciativa personal en 
la resolució de reptes, la presa 
de decisions amb intencionali-
tat i la vivència d'experiències 
positives d'aprenentatge cien-
tífic. Hem experimentat amb 
els engranatges, hem filtrat 
sorra a través de diversos re-
cipients, hem obert portes tan-
cades de diferents maneres i 
fins i tot hem fet servir la nostra 
oïda per distingir sons variats.

Els més grans de la Patule-
ia hem anat a visitar la masia 
Casablanca per veure, tocar i 
gaudir dels animals de granja, 
que és el que més agrada als 

Ja torna a ser estiu

infants, sentir amb els dits les 
textures del pèl, de la llana o 
de les plomes, donar biberons 
a xais... en definitiva tenir con-
tacte directe amb la natura i 
descobrir tot el món de pagès.

Volem fer un agraïment es-
pecial a les famílies que per 
Sant Jordi vau venir a repre-
sentar-nos, en petit format, la 
llegenda del patró de Catalu-
nya i a explicar-nos un conte. 
A la Patuleia ens agrada obrir-
vos les portes ja que tots som 
membres de la comunitat edu-
cativa.

I per acabar, comentar que 
les mestres no hem parat ni 

un moment i aquest curs hem 
tornat a engegar el projecte de 
l’exterior on, després d’obser-
var el joc dels infants al jardí i 
de diferents reflexions entre tot 
l’equip, hem creat nous espais 
i materials per tal que aquest 
sigui encara més un espai de 
moviment i de descoberta, i és 
que el jardí és una aula més de 
la Patuleia.

Ara que s’acaba el curs 
l’equip de la Patuleia us diem 
adéu i a reveure. Esperem po-
der seguir caminant a pas va-
lent el curs que ve. 

Una abraçada ben forta i 
bon estiu!
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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: Grotesca. 2: Dona que parla molt 
bé en públic. Verbals. 3: Element químic radioactiu. 
Quan la cosa s’embolica massa. El bruixot més famós 
a Catalunya. 4: Radi. Part final del nostre intestí prim. 
Associació de Famílies d’Alumnes. Net d’esperit. 5: 
Carta de la baralla. Embolcall. A la part exterior. 6: 
Embarcació. Vegetació típica de l’estepa. Eixut. 7: Ex-
pressarà. Roentgen. Ovaciona. 8: Seduir. Argó. Nitro-
gen. 9: Membre del Senat, en femení. En aquest mo-
ment. 10: Mamífer de pelatge groc amb ratlles negres. 
Dany. Edició. 11: Pronom personal. De l’aire. Dona 
grossa i estarrufada. 

VERTICALS: 1: Cançons curtes sovint improvisades. 
Espanya. 2: Ja. Comèdies. 3: Qualsevol segment que 
uneix el centre amb qualsevol punt d’una circumferèn-
cia. Metall radioactiu que s’utilitza sobretot per produir 
energia nuclear. 4: Persones molt admirades. Oculta. 
5: Cobalt. Embarcació d’esbarjo. Recipient de cuir per 
portar vi. 6: Habilitat per fer certes coses. Destraler. 7: 
Tararà. Argó. Un romà. 8: Urani. Escanyarem. 9: Pedra 
grossa. Actini. En posem a l’amanida per donar-li més 
sabor. 10: Estava. Fluor. Article femení. Consonant 
doble. 11: Gaudeix de bona salut. Col·locarà. Oxigen. 
12: Tancarem. Canal per on passa aigua. 13: Peça te-
atral còmica plena de disbarats i d’acudits absurds.

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Pica d'Estats (pic+a d'estats)

Encreuat:

Entreteniments: Marc Costa / Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Amfibi

Les set diferències



PER DONAR UN MILLOR
SERVEI, ARA TAMBÉ

OBRIM ELS DILLUNS!

HORARI DE BOTIGA

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

tarda de17:00h a 20:00h

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

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

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

Recorda!
SERVEI DE TAXI

Sant Julià de Vilatorta

taxisantjulia@hotmail.es
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El concurs

Als anys 70 del segle passat es va començar a 
construir la urbanització Pleuna a l'entorn de la 
Casanova. L'indret va ser batejat popularment 
amb aquest nom a finals del segle XIX. 

D'on prové la paraula Pleuna?

A. Dels afores de la ciutat de Plevna,
al nord de Bulgaria.

B. De "pleura" ja que el color del terreny fa 
pensar en aquesta membrana del cos humà.

C. De la contracció "ple de lluna", ja que des 
des d'allí es pot contemplar el zenit lunar.

SOLUCIÓ DEL NÚMERO ANTERIOR

Perquè va haver de tancar
"Ràdio Sant Julià de Vilatorta"?
C. Fou clausurada per ordre
de les autoritats franquistes.
Guanyadora: Núria Palà Puig

Enhorabona!
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Entre tots els encertants se sortejarà

una magnífica
SAFATA DE PASTES DE REBOSTERIA

per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Per participar en el concurs
Vilatorta pam a pam

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

abans de les 12 del migdia
del dijous dia 22 de juliol,
amb les dades següents:

Resposta A, B o C
Nom i cognoms - Edat - Telèfon - Adreça
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Ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

Sant Julià de Vilatorta
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Vilatorta

El poblament civil del terme de Vilalleons fins 
a la seva unió amb Sant Julià de Vilatorta, va 
tenir com a punt demogràfic més alt 260 ha-
bitants el 1842, però normalment va oscil·lar 
entre els dos-cents i els dos-cents vint-i-cinc.

El Ple de l'Ajuntament del 19 de novembre de 
1973 es dona per assabentat del tancament 
de l'escola de Vilalleons. "Se informa de un 
escrito de la maestra titular de la escuela de 
Vialleons, Doña Mercedes Roma Martí, dan-
do cuenta de que a consecuencia de la visita 
de la inspectora Doña Elisa Peréz de García 
ha sido cerrada dicha escuela por escasez 
de matricula. Se acuerda el enterado."

La dada: 260

La data:
19 de novembre de 1973



Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
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NÚMERO
DESTAQUEM:

Vilatorta

Les cases per on passa el projecte de millora d'instal·lacions
ja poden demanar escomesa de gas

Signat un nou acord laboral amb la plantilla de l'Ajuntament

El Servei d'Intervenció Socioeducativa clou el primer curs 

L'Estela de la sardana: un monument amarat de simbolisme

La restauració dels esgrafiats torna a fer lluir el Casal Núria

Les baranes de balustre de terracota

On van a parar les nostres escombraries?

Nurita Cendoya: "porto Sant Julià al cor des que vaig néixer"

Conxita Godayol: "aquesta vena de teatre em ve de família"

Ferran Jutglà fitxa pel Barça B...

...i Joel Arumí per l'Atlético de Madrid B


