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Col·legi El Roser
Des de l’Ajuntament demanem 
coordinació a tothom
L’equip de govern ens vam preocupar molt quan, a la ma-
nifestació en contra del tancament del Col·legi El Roser, el 
dissabte 5 de març passat, a la qual l’Ajuntament va donar 
el seu suport, alguns pares i algunes mestres van escridas-
sar els representants polítics davant la quitxalla, que estava 
asseguda al pati de l’escola. 

La decisió de tancar el Col·legi El Roser ha estat de 
la Fundació Puig i Cunyer de forma unilateral, i per això 
l'equip de govern tampoc no entenem que per part de l'AFA 
El Roser es convoquessin cassolades davant de l’Ajunta-
ment, quan es tracta d’una fundació privada que mai ha 
sigut transparent amb el consistori. L’AFA, però, finalment 
les va desconvocar i va manifestar-se pacíficament davant 
la casa de la vila el dimecres 16 de març.

Hi ha hagut situacions kafkianes, com un escrit de Mont-
se Sanz, vicepresidenta de l’AFA El Roser, al periòdic El 9 
Nou de divendres 1 d’abril, implicant l’alcalde, d’esquerres, 
en una suposada trama que tindria com a finalitat obrir un 
projecte vinculat amb l’Opus Dei.

Per altra banda, alguna part afectada a vegades ha re-
butjat l’assistència en alguna reunió dels representants de 
l’Associació d’exalumnes, que sempre s’han caracteritzat 
per voler ajudar l’escola i per voler assegurar la viabilitat del 
projecte d’El Roser.

Ben mirat, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta po-
dria rentar-se les mans sobre el tancament d’El Roser, que 
pertany a una fundació privada. Però no ho volem fer: la 
institució és massa important pel municipi. També compre-
nem que, amb el sobtat anunci de tancament, la plantilla 
de mestres i l’AFA El Roser se sentin desemparades i des-
concertades. Des del principi l’equip de govern ha demanat 
confiança, coordinació entre totes les parts, que hi hagi re-
unions de coordinació freqüents, que hi hagi comunicació 
eficaç i àgil entre les parts afectades perquè tothom sigui 
coneixedor de les vies que es treballen per intentar salvar 
el Col·legi... tot això, fins ara, majoritàriament no ha passat. 
Cadascú ha fet la guerra pel seu compte, cosa que no s’en-
tén si l’objectiu és comú.

La ràbia per l’anunci de tancament i la comprensió mútua 
necessària, però, també demana un esforç a l’equip de go-
vern. Per això des del Consistori manifestem que no volem 
tenir en compte tots aquests malentesos que hi hagi pogut 
haver, desitjant que no n’hi hagi més. I sempre estendrem 
la mà i ajudarem, al màxim de les nostres possibilitats, a 
l’AFA El Roser, a la plantilla de mestres, als representants 
sindicals, a l’associació d’exalumnes i, evidentment, al De-
partament d’Educació i a la Fundació Puig i Cunyer i a qui 
sigui per trobar una solució realista i vàlida per assegurar el 
futur del Col·legi El Roser.

Cristina Suñén, regidora,
en nom de l’equip de govern de Sant Julià de Vilatorta
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ONAIGUA INICIA LA DISTRIBUCIÓ
DE L'AIGUA A SANT JULIÀ DE VILATORTA

A partir de l'1 d'abril ONAIGUA 
és la nova empresa pública del 
Consell Comarcal d’Osona que 
gestiona el servei d’abastament 
d’aigua i clavegueram a Sant Julià 
de Vilatorta i a cinc municipis més 
de la comarca (Torelló, Balenyà, 
Sant Vicenç de Torelló, el Brulll i 
Sobremunt). Des del 1982 l’em-
presa Sorea, del grup Agbar, és qui 
havia prestat el servei d’aigua a 
Sant Julià de Vilatorta. En general, 
sempre amb correcció, menys uns 
anys cap aquí en què l’Ajuntament 
considerava que s’havien volgut 
imputar increments de tarifa no 
justificats. Arran d’aquest fet Sant 
Julià es va mostrar interessat des 
del 2015 per treballar amb la resta 
de municipis d’Osona per crear 
Onaigua.

Aquest nou model potencia les 
sinergies entre administracions i 
reivindica la gestió pública, efici-
ent, mancomunada i més demo-
cràtica d’un servei bàsic com és 
l’aigua.

La posada en marxa d’Onaigua 
no suposa grans canvis per a les 
persones usuàries. El servei se 
seguirà prestant amb les mateixes 
condicions, instal·lacions i quali-
tat, però sí que canviarà el format 

A partir d’ara, davant de qualsevol dubte, incidència o per 
realitzar qualsevol tràmit podeu utilitzar les següents vies 
de contacte amb Onaigua:

ONAIGUA, EPEL: www.onaigua.cat

Atenció presencial:
Els dijous de 12 a 2 del migdia, a les oficines de l’Ajuntament

Telèfon 93 883 41 34 - Telèfon avaries 900 194 998

Per a la realització de gestions i tràmits, l’horari d’atenció 
telefònica serà de dilluns a divendres de 8h a 20h.

En casos d’avaria o d’emergències el telèfon d’atenció 
estarà disponible les 24 hores del dia, 365 dies l’any.

i l’emissor de les factures, així 
com també les vies de comuni-
cació i l’atenció al client. Tal com 
va explicar el 18 de març passat 
Joan Carles Rodríguez, alcalde de 
Sant Julià i president del Consell 
Comarcal d’Osona, dia de la firma 
dels convenis amb els ajunta-
ments, “un dels reptes d’Onaigua 
és precisament esdevenir una 
empresa propera i oferir una aten-
ció a la ciutadania de qualitat, en 
el servei d’atenció al client és on hi 
ha marge de millora”.

Tots els alcaldes i representants 
comarcals van posar en valor el fet 

que un servei tan essencial com 
l’aigua es pugui passar a gestionar 
de forma pública.

L’empresa començarà d’entrada 
amb una plantilla de set treballa-
dors entre els quals hi ha la gerent, 
Maria Planells, dues administra-
tives i quatre operaris, i amb el 
suport de l’equip tècnic i de ser-
veis del Consell Comarcal d’Osona 
(CCO). El Consell d’Administració 
d’Onaigua està presidit per Car-
les Banús (vicepresident primer 
del CCO i alcalde de Tavèrnoles) i 
compta amb representats de tots 
els partits polítics.

Els alcaldes dels sis primers municipis, signant el conveni amb Onaigua, empresa pública creada pel Consell Comarcal d'Osona
per tal d'oferir els seveis d'abastament d'aigua en baixa, clavegueram i drenatge urbà als municipis de la comarca.
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PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2022
El Ple de l’Ajuntament del 20 de 
desembre passat va aprovar el 
pressupost per l’any 2022 i la 
plantilla i les bases d’execució del 
pressupost, que és el document 
normatiu per executar-lo.

El pressupost per aquest any 
és de 4.149.202,70 euros, dels 
quals 3.664.638,98 són despesa 
ordinària i 484.563,72 dedicats a 
inversions. La despesa ordinària 
s’incrementa un 7,35% i l’incre-
ment dels ingressos ordinaris 
només del 5% degut a la prudèn-
cia  i contenció  aplicada en la 
planificació dels impostos. 

Cal tenir en compte que per 
aquest any s’ha aprovat un incre-
ment moderat d’alguns impostos 
mentre que d’altres continuen 
congelats des de fa 5 anys.

La plantilla, que no s’ha modifi-
cat i és la mateixa que hi havia a 

Els Ajuntaments reclamen la sobirania fiscal
El dimecres 26 de gener, a la plaça 

Sant Jaume de Barcelona, diversos 
ajuntaments del país van presen-
tar un manifest conjunt en defensa 
de la sobirania fiscal des del muni-
cipalisme. L’Ajuntament de Sant 
Julià, que té aprovat el pagament 
dels impostos a l’Agència Tributà-
ria de Catalunya, també hi va voler 
ser. L’alcalde hi va assistir juntament 
amb una trentena d'alcaldes i alcal-
desses d'arreu del país i de tots els 
colors polítics, plegats, per impulsar 
el pagament d'impostos a l'Agència 
Tributària de Catalunya i reivindi-
car la unitat d'acció independen-
tista. L’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta hi era juntament amb el 
de Sant Pere de Torelló, Torelló, Vic, 
Manlleu, Taradell, Folgueroles, Call-
detenes, l'Esquirol, Balenyà, Santa 
Eulàlia de Riuprimer, Montblanc, 
Arbúcies, Celrà, Vallbona d’Anoia, 
i Sant Cugat Sesgarrigues. 

Gairebé mig milió en inversions
Les inversions del 2022 pugen a 484.563,72 euros i és previst 
finançar-les a través de fons i subvencions, inclosos els fons eu-
ropeus Next Generation. No obstant s’ha pressupostat la partida 
“ajuda de caixa” per import de 199.032,54 euros (capítol 9 dels 
ingressos) atès que en el moment de fer el pressupost s’estaven 
definint els fons europeus i per tant no es podien gestionar.

Sens dubte la inversió més important és la substitució de 
l’enllumenat públic per làmpades LED que suposa un gran estalvi 
econòmic en el consum i és una aposta per la sostenibilitat, a 
mes dels avantatges que comporta la seva gestió. La continuïtat 
de l’itinerari per vianants i bicicletes de la carretera de Vilalleons 
també és important i ocupa el segon lloc en import d’inversió del 
pressupost. El capítol d’inversions també contempla actuacions 
necessàries en la xarxa i equipaments municipals per tal de millorar 
la qualitat del dia a dia, tenint en compte els objectius de servei i 
sostenibilitat.

finals del 2021, amb un augment 
de les hores de dedicació de dos 
tècnics municipals, està configu-

rada per 31 persones estructurals 
més 5 persones conjunturals i es 
recull al capítol 1 del pressupost.

Es va llegir un manifest que des-
taca la importància del control efec-
tiu de la recaptació i gestió d’im-
postos des de l’Agència Tributària 
de Catalunya (ATC) per aconseguir 

la República catalana i també van 
demanar que la Conselleria d’Econo-
mia posi en marxa la “política fiscal 
corporativa“, que facilitaria el paga-
ment d’impostos als ajuntaments. 
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Al mes de març van començar les obres de prolongació del 
vial de vianants i bicicletes de la carretera de Vilalleons, des 
d'on actualment finalitza, el camí del Casal, fins al trencant 
del camí del Mesquí. Això permet que aquest itinerari passi 
per davant del camí de la Mata i faciliti l'enllaç cap a Santa 
Eugènia de Berga.

L'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestruc-
tures de la Diputació de Barcelona ha redactat el projecte 
constructiu d’aquesta prolongació que inclou una passera 
sobre la C-25 (Eix transversal), al punt quilomètric 1+980 de 
la BV-5202.

La longitud total de la prolongació del carril és de 381,63 
metres, dels quals 32 corresponen amb la passera sobre la 
C-25. L’itinerari tindrà una amplada superior als tres metres, 
que és la mida recomanada per a un camí verd amb intensitat 
normal i compartir per vianants.

L'estructura de la passera estarà formada per dues gelo-
sies laterals i un forjat inferior de bigues metàl·liques i xapa 
trapezoidal d'acer sobre la que es formigonarà el paviment. 
Aquesta passera es recolzarà sobre estreps de formigó armat 
mitjançant suports de neoprè armat. Per tal d'evitar trans-
metre càrregues als fonaments de les aletes de l’actual pont, 
es farà una fonamentació profunda mitjançant micropilotatge 
amb base a la C-25.

Les obres tenen certa dificultat tècnica ja que cal sustentar 
la passera metàl·lica sobre la base de l'Eix Transversal, al cos-
tat dels túnels. Es preveu que les obres tinguin una durada de 
set mesos i s'informarà de les possibles incidències, que es 
preveuen només a nivell de circulació de vehicles. La direcció 
tècnica va a càrrec de Landem Project Management SL i les 
obres les realitza l'empresa TEC RAUL SL. La Diputació de 
Barcelona gestiona tot el procés.

L'actuació està valorada en 521.946,12 euros, dels quals 
365.362,28 corresponen al cost de l'actuació assumit per 
la Diputació i 156.583,84 euros que corresponen finançar a 
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

INICIADES LES OBRES DE PROLONGACIÓ DEL VIAL
DE VIANANTS DE LA CARRETERA DE VILALLEONS

Reunió de presentació
a Vilalleons
El dimecres 23 de març, a les 7 de la tarda, 
a l’antic ajuntament de Vilalleons, es va 
fer una reunió informativa oberta a tot el 
veïnat per explicar el projecte. Com és ha-
bitual l’equip de govern organitza aquestes 
reunions obertes, per explicar els projectes 
i obrir debat amb la ciutadania. 

L'alcalde va explicar que aquest projecte 
que s'executa actualment s'hauria d'haver 
inclòs a les obres de l'eix transversal 
que promogué la Generalitat. En no ser 
possible es va treballar amb la Diputació 
de Barcelona, titular de la BV-5202, que 
finalment agafà aquest compromís. Joan 
Carles Rodríguez també va destacar que 
gràcies a les obres es farà la canalització 
necessària per instal·lar un nou punt de 
càmeres de vigilància a l’alçada del camí de 
la Mata, per tal de controlar els vehicles que 
van a Vilalleons des del camí de Sant Marc.

La reunió va comptar amb la presència 
de Carles Duran Gutiérrez, enginyer tècnic 
adscrit a l’Oficina Tècnica de Planificació 
d’Infraestructures de la Diputació de 
Barcelona, responsable de dirigir aquesta 
obra.

Finalment els veïns van participar en 
el torn obert de preguntes, on els veïns 
de pagès es queixaven especialment del 
sòl agrícola que s'ha d'expropiar per fer 
aquestes infraestructures.
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Construcció d’un sobreeixidor
al barri de la Font d’en Titus

El sector de la Font d’en Titus té una xarxa separativa de clavegueram, per 
aigües pluvials i aigües residuals. La principal problemàtica d’aquesta 
zona són els abocaments que es fan a la riera a través de la xarxa 
separativa corresponent als col·lectors reservats per a aigües pluvials. 
Un nombre indeterminat d’habitatges connectaren erròniament la seva 
escomesa d’aigües residuals al col·lector d’aigües pluvials. A més a més, 
un pou amb un sobreeixidor mal executat fa que en períodes de molta 
pluja es barregi la xarxa unitària procedent del nucli urbà amb la xarxa 
pluvial de la urbanització.

Les obres d’urbanització del sector de la Font d’en Titus es van fer 
quan aquesta zona formava part del terme municipal de Calldetenes. 
Fins ara l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta tenia poc coneixement 
de com es van fer les obres de la xarxa de clavegueram. Amb l’estudi del 
clavegueram del municipi realitzat per la Diputació de Barcelona s’ha 
pogut detectar que alguns d’aquests problemes poden ser conseqüència 
d’una mala execució en les obres d’urbanització, ja que s’han trobat 
nyaps com ara encreuaments de la xarxa de pluvials i la xarxa de 
residuals en un mateix carrer

Des del moment en què es va detectar el problema l’Ajuntament 
ha mirat de posar-hi solució i el projecte de la Diputació posa remei a 
l’abocament d’aigües residuals a la riera. L’actuació consta de dues fases, 
i ara s’està executant la primera, la de la construcció d'un sobreeixidor 
al carrer de Santa Margarida, al seu tram final, just abans de creuar la 
carretera BV-5201. Amb aquesta obra es desvien les aigües residuals 
mal connectades a la xarxa de pluvials cap el col·lector que va a la 
depuradora, però permet que en moments de molt cabal per pluges 
intenses es pugui desaiguar també cap a la riera per no col·lapsar el 
col·lector. El pressupost d’aquesta obra és de 21.780 euros.

En una altra fase es repararan les connexions mal fetes i el petit 
sobreeixidor que hi ha a la cruïlla dels carrers de Barcelona, Altarriba i 
Pare Manyanet.

L’obra, que ha deixat tallat l’accés al sector de la Font d’en Titus des 
de la BV-5201, fou explicada en una reunió amb el veïnat de la zona el 
passat 15 de febrer. En la reunió també es recordà a tots els veïns que 
no han de tenir dubtes que el sector és terme municipal de Sant Julià, a 
pesar dels recursos que fa anys va plantejar l’Ajuntament de Calldetenes. 
Es va fer una breu exposició per explicar aquests litigis judicials, i la 
mala execució de les obres d’urbanització que feu en el seu moment 
l’Ajuntament de Calldetenes.

Reparat el mur
del carrer de Sau
En el marc de les actuacions destinades 
al manteniment dels carrers del muni-
cipi, a mitjan de febrer es va reparar el 
mur de contenció de terres al carrer de 
Sau. Arran del temporal “Glòria” el mur 
va fer moviment i ara s'han fet els tre-
balls de consolidació per restablir-ne 
l’estabilitat. Es donava compliment així 
al compromís que l’equip de govern va 
adquirir a la reunió amb el veïnat de la 
zona nord de Pleuna, el mes de setem-
bre passat.

Tanca perimetral al 
dipòsit de l'Albereda
Arran d'una inspecció de l'Agència 
de Salut Pública a la xarxa d'aigua del 
municipi s'ha hagut de fer un tanca-
ment perimetral al voltant del dipòsit 
de l'Albereda. Aquest és un dels dipò-
sits per a l'abastament d'aigua per a 
totes les llars del municipi, on es tracta 
l'aigua provinent de les captacions del 
poble i que es barreja amb la provinent 
de la xarxa en alta del Ter subministrada 
per Aigües d’Osona, empresa del Con-
sell Comarcal. En aquest dipòsit ja s'ha-
vien detectat diverses vegades les dei-
xalles que produïen jovent que hi van a 
fer botellots, i l'empresa Agbar va noti-
ficar que ho havia de netejar sovint. El 
problema es va agreujar a finals d'any, 
quan a banda de deixar brutícia i enfi-
lar-se a la coberta del dipòsit, en tres 
ocasions es van produir desperfectes 
a les portes que donen accés al sis-
tema de cloració de l'aigua. A més a 
més es van trencar canonades i aixetes 
d'aquest sistema de cloració amb el 
risc conseqüent per a la salut pública de 
la població i dels mateixos que feien les 
destrosses, ja que estaven fent malbé 
contenidors de productes químics. Tots 
aquests desperfectes s'han hagut de 
reparar amb un cost per al municipi. 
Esperem que aquest tancament dissu-
adeixi de fer més destrosses.
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Coneixeu les ajudes pel transport públic que tenim a Sant Julià? Si estàs 
empadronat al nostre poble, tens més de 65 anys o una discapacitat 
major al 33%, l’Ajuntament et subvenciona el 50% del cost de la targeta 
integrada de transport públic T-Casual. La persona beneficiària només 
haurà d’abonar l’import restant. Es concedirà un màxim de dues targetes 
per persona al mes. També hi ha bonificacions per a famílies nombroses i 
monoparentals. La Junta de Govern del 24 de gener passat va aprovar-ne 
les bases reguladores: l’objecte de la subvenció és el foment de la mobili-
tat de les persones grans i les persones amb discapacitat com a element 
imprescindible per al manteniment de l’autonomia. Les sol·licituds es 
poden demanar durant tot l’any a les oficines municipals.

Targetes de transport públic
per a la gent gran

Subscripció a
El 9 Nou per als 
que fan 18 anys 
aquest 2022
Enguany, l'Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta i El 9 Nou han 
regalat una subscripció gratuïta a 
la versió digital d'El 9 Nou per a 
tots els joves que aquest 2022 fan 
18 anys. La seva durada és d’un 
any des que s’activa la subscripció. 
En aquesta edat legalment s’en-
tra en una etapa de més respon-
sabilitats on s’obtenen més drets, 
però també més obligacions. Es 
pot actuar com a ciutadà en tots 
els àmbits de la societat, sense 
tuteles. Per tot això, és bo acce-
dir a fonts d'informació fiables. Cal 
allunyar-se de la intoxicació infor-
mativa, i de les fake news. Qui està 
ben informat es pot formar una 
bona opinió de tots els temes que 
ens envolten. I aquest és el primer 
pas per millorar el país i la societat. 
L’Ajuntament assumeix la meitat 
de la subscripció (49,50 Euros) i 
l’altra meitat El 9 Nou. Tot i que 
no hi ha hagut massa interessats, 
aquesta iniciativa vol tenir conti-
nuïtat i esperem que tingui més 
seguiment per part del jovent del 
poble que arriba a la majoria d’edat.

ELS PLENS
A YOUTUBE

Podeu trobar tots els
vídeos sobre les sessions
del Ple de l'Ajuntament

a Internet

APROVAT INICIALMENT
L'ESTUDI DE MOBILITAT
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

En ple de l'Ajuntament del dia 28 de març de 2022 es va aprovar inicial-
ment l'estudi de mobilitat. S'ha iniciat així el període d'exposició pública. 
El document es pot consultar al web a l’apartat plans, campanyes i pro-
jectes i presentar al·legacions. Un cop passat aquest període, el Ple muni-
cipal l'aprovarà definitivament.

L'estudi de mobilitat no és un document que obligatòriament hagi 
d'estar aprovat pel Ple Municipal, però el consistori ha volgut donar 
màxima transparència al document, amb la voluntat que tota la ciutada-
nia hi pugui expressar una opinió final. En l’elaboració del document ja es 
va tenir molt en compte la participació ciutadana, es contractà el col·lec-
tiu Punt 6 que feu tot un acompanyament en aquest sentit.

El mes de juliol passat es va realitzar una sessió informativa del pla de 
mobilitat. I durant el mes de setembre es va realitzar el 1r taller partici-
patiu de diagnòstic per recollir l'experiència de les persones i visualitzar 
les diferents necessitats de la vida quotidiana al poble en l'àmbit de la 
mobilitat.  

El desembre es va fer el segon taller on es varen presentar els princi-
pals reptes que proposa l'estudi per poder ampliar-los, validar-los i prio-
ritzar-los.
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CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA

Sant Julià de Vilatorta es va vestir de lila per celebrar el 8 de març: Dia de la Dona. 
Els actes van començar el divendres dia 5 amb l’obra de teatre “Separades... 
i què?” i van acabar amb la caminada de Dones en Marxa el diumenge dia 7.

El cap de setmana va començar amb alegria i bon humor després de veure la 
Mercè i la Ruth, les protagonistes de l’obra “Separades... i què?”, una comèdia 
escrita i dirigida per Marià Font, i interpretada per les actrius Mayte Carreras i 
Cristina Solà. Una obra. entretinguda, esbojarrada i molt divertida que reflecteix 
discussions, problemes i situacions quotidianes de les dues amigues Les 
protagonistes també van fer participar i interactuar al públic que va gaudir i 
sortir de l’espectacle eufòric i ballant. 

Tot i el mal temps de diumenge un centenar i mig de dones van participar 
de “Dones en Marxa!” que va ser tot un èxit ja que la pluja i els núvols no van 
espantar a les dones que  la varen fer i que podien escollir entre dos recorreguts: 
un de 5km i l’altre de 10Km. Arribades altre cop al punt de sortida de la zona 
esportiva les esperava un esmorzar amb productes sans i naturals. Per acabar 
es va fer el sorteig de tres magnífics premis. Curiosament, la mà innocent que 
va escollir les cartes del sorteig era una nena que havia participat a la caminada 
i que feia anys el 8 de març: el dia de la dona. L’acte va ser acompanyat per 
música i bon ambient on les dones, nenes i àvies van gaudir i compartir una 
diada plegades tot fent esport i esdevenint les protagonistes del seu dia.

Aquest any l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta ha tornat con-
vocar un ajut per a dues places a 
l’espai coworking Eix Empresarial. 
Una convocatòria que ha tingut 
dues fases per l’ampliació del 
concepte territorial en les bases. 
En la primera fase es va presentar 
un candidat i dos en la segona fase. 
Els ajuts han estat concedits al 
dissenyador gràfic Gabriel Reyes 
Moreta, i a l’arquitecte tècnic Sergi 
Saiz Argemí, en la primera i segona 
fase respectivament. 

L’objectiu de l’ajut és oferir 
la possibilitat d’allotjar empre-
nedors a l’espai compartit del 
coworking Eix Empresarial de Sant 
Julià de Vilatorta. L’import de l’ajut 
per a cada beneficiari correspon 
a una anualitat de l’allotjament. 
D’aquesta manera es dona suport 
a noves iniciatives empresarials 
durant el període de consolidació 
per incrementar el seu grau de 
supervivència, reduir els costos 
fixes i fomentar l’establiment de 
xarxes de contacte i de cooperació 
entre els nous emprenedors. Tam-
bé és una forma de col·laboració 
publicoprivada  entre l'Ajunta-
ment de Sant Julià i el coworking 
Eix Empresarial.

En el context actual de con-
juntura econòmica desfavorable 
causada per la covid l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta vol 
contribuir a la generació d’ocu-
pació, sosteniment i estimulació 
d’activitat econòmica al municipi. 
El coworking és una nova manera 
d’entendre el treball en què es 
crea comunitat, es fomenten les 
sinèrgies, la col·laboració i es 
comparteixen idees. Així mateix, 
és també un estil de treball auto-
gestionat, col·laboratiu i flexible, 
basat en la confiança i l’intercanvi 
d’objectius i valors entre els seus 
membres.

Ajuts coworking 
2022

Desapareix l’aparcament de 
l’avinguda de Jaume Balmes
El 20 de febrer passat es va tancar l’aparcament de la cantonada de l’avinguda 
de Jaume Balmes amb el carrer dels Marquesos de Vilallonga. Aquest terreny 
l’any 2014 va ser destinat a aparcament temporal, en virtut d’un acord entre 
l’Ajuntament i els propietaris del solar. La Corporació vol agrair públicament 
a la gent de can Llauner haver accedit a fer-ne la cessió durant aquests vuit 
anys. Ara tenen intenció d’edificar-lo, iniciativa que suposarà més oferta 
d’habitatge a Sant Julià.

En l’elaboració del nou estudi de mobilitat no hi apareix la manca d’apar-
cament com a una necessitat al nostre poble. Sí que es milloraran les seves 
indicacions, sobretot a la cruïlla del carrer Núria amb la travessa del poble. 
També recordem que hi ha noves places senyalitzades al passeig de Mossèn 
Cinto Verdaguer, al llarg del passeig de la font del Doctor Sanmartí. En un futur 
poden estudiar-se possibles aparcaments alternatius.
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L'Ajuntament acaba el desplegament
de fibra òptica a Pleuna
És obligació de les companyies subministradores de serveis de telefonia 
posar la infraestructura necessària per fer arribar la fibra als seus clients. 
Això, que no suposa cap problema a la trama urbana consolidada, és més 
complicat en zones on no hi ha cap infraestructura prèvia.

Aquest és el cas de la zona més nord de Pleuna, a tocar ja amb el 
municipi de Folgueroles. Concretament als carrers de Barcelona i carrer 
de Folgueroles, on fins fa poc temps només hi havia solars. Ara, però, ja 
s'hi ha construït moltes cases i més que n'hi ha de projectades. I la zona 
era dels últims llocs del municipi on encara no havia arribat la fibra òptica. 
Cap companyia subministradora es volia fer càrrec d'instal·lar aquest ser-
vei, ja que els suposava una inversió que pels pocs usuaris que la farien 
servir els semblava que no era rendible. Tant veïns com Ajuntament vam 
treballar aquesta qüestió amb les companyies però no va ser possible.

Per assegurar que cap veí del municipi es quedi sense un servei tan 
bàsic, l'Ajuntament ha instal·lat 12 pals en vorera, que continuen la xarxa 
ja existent en aquella zona, baixant pel carrer de Puig i Cunyer, per tal que 
ara les companyies puguin passar la fibra. Ha estat una inversió de 3.530 
euros. Ara el consistori vol estudiar si cal cobrar a les empreses subminis-
tradores per l'ús d'aquesta nova infraestructura municipal, igual que fan 
entre elles quan una empresa fa servir un pal d'una altra companyia.

Aquesta actuació s’explicà al veïnat d’aquest sector en una reunió a 
l’Aula de Cultura el 28 de setembre de 2021, on, com sempre, s’aprofità 
per parlar d’altres problemàtiques que afecten aquesta zona, i les possi-
bles solucions.

En el Pla d’Actuació Municipal d’aquest mandat una de les actuacions 
fixades ja era el desplegament de fibra òptica (FO) a tot el municipi. L’any 
2019 ja es va fer arribar la FO a Vilalleons, fet que era un compromís 
adquirit en les eleccions municipals del mateix any. Amb la posada en 
servei de fibra en aquesta zona de Pleuna a l’Ajuntament ja no li consten 
zones del municipi on no hi hagi servei.

Sistema de 
rearmament 
automàtic a 
l’antena de Puigsec

Després de molt temps treballant 
per evitar les interrupcions de la 
cobertura mòbil al poble, l’Ajunta-
ment ha aconseguit que la com-
panyia de telefonia mòbil Orange 
hagi instal·lat un sistema de rear-
mament automàtic a l’antena que 
té a Puigsec.

En cas de tempesta, molt fre-
qüentment, s'activava el sistema 
de protecció de sobretensió de 
l'antena. L'antena quedava sense 
subministrament elèctric i fins 
que no hi anava un tècnic i la 
rearmava, no es restablia el ser-
vei. Això afectava a tota la pobla-
ció, perquè fins i tot la cobertura 
Movistar, Vodafone i de la resta 
de companyies depèn d’aquesta 
antena, que tenen llogada a 
Orange.

Després de presentar múltiples 
queixes per part de l’Ajuntament, 
finalment ha arribat la solució 
reclamada des de fa anys, un sis-
tema de rearmament automàtic, 
que evitarà que ens quedem sense 
cobertura mòbil. Cal agrair en 
aquest cas a LOCALRET, el con-
sorci de Telecomunicacions local, 
les gestions fetes conjuntament 
amb l’Ajuntament per resoldre 
aquesta problemàtica.
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Preguntes freqüents sobre la taxa
de 40 euros pels solars no edificats
En l’anterior número de Vilatorta informàvem que la taxa per la recollida 
de residus és deficitària i no cobreix el servei. Per això es va aplicar una 
nova taxa pels solars buits, de 40 euros. Intentem de respondre algunes 
preguntes sobre aquesta taxa.
Què grava aquesta taxa?

Els solars no edificats tenen dret a fer ús del servei de recollida de resi-
dus, en especial de la recollida de verd dels dilluns. I, fins i tot, del servei 
de recollida de matèria orgànica via el cubell pertinent. Fins ara aquest 
dret el tenien sense cap cost. Ara s’aplica aquesta taxa de 40 euros.
Per què s’aplica ara, si fins ara no s’havia hagut de pagar mai?

Perquè cada cop s’encareix més el servei de residus. I cal tenir en 
compte que solars sense edificar generen carrers amb poca densitat, on 
el camió de recollida ha de passar igualment, a vegades per arribar a la 
casa del capdamunt. En tot cas, altres poblacions de la comarca la tenen 
vigent des de fa temps.
Pagant aquesta taxa ja no hauré de netejar el solar cada any?

Hem dit que la taxa només grava el dret a què en el mateix solar ens 
recullin la brossa. Per tant, no té res a veure amb l’estat del solar, que cal 
que sigui mantingut adequadament pels seus propietaris, tot l’any. La nor-
mativa urbanística vigent estableix que els propietaris de terrenys hauran 
de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Per 
tant, l’Ajuntament demana que els propietaris dels solars els mantinguin 
nets tot l’any, que evitin que les males herbes envaeixin la vorera, etc.
Tinc dos terrenys, de diferent superfície. Com és que en tots dos la taxa 
és de 40 euros?

Perquè aquesta taxa és independent de la superfície del terreny. Aquest 
import pels solars buits és la mateixa taxa d’escombraries que paguem 
els domicilis (la taxa de recollida de residus urbans). I, com tothom sap, 
es paga la mateixa quantitat de diners si tens una casa gran o un petit pis. 
El més correcte seria implantar el “pagament per generació”, i que cada 
domicili o solar paguessin pel volum de residus que se’ls hi ha hagut de 
recollir al cap de l’any. Però això de moment no està implantat, perquè 
requereix d’un control tecnològic i d’un sistema de gestió important.

Un comentari final: per un poble com el nostre, mancat d’habitatge, 
no és bo tenir terrenys buits. Incrementen el cost dels serveis públics i no 
aporten població al municipi Els propietaris cada cop en són més consci-
ents. En els últims mesos s’estan edificant solars que portaven molts anys 
sense ús.

A l'Espai Activa't, la llar d'infants 
Patuleia i a les escoles, l'explosió 
de casos de covid-19 es va fer 
notar. Va obligar a confinar grups 
i provocà moltes baixes de per-
sonal, que van acabar afectant la 
continuïtat dels serveis, per sort 
per pocs dies. La nova variant 
òmicron, menys greu, és molt més 
contagiosa, i al gener es va viure 
una explosió de casos, i va generar 
moltes baixes laborals per incapa-
citat temporal.

Amb motiu d’aquesta onada 
de positius, cinc usuaris i dues 
cuidadores de l'Espai Activa't 
van resultar afectats. Per evitar el 
tancament del centre va extremar 
les mesures de prevenció i va fer 
tests d'antígens diàriament als 
usuaris. A la llar d'infants Patuleia 
s'hagueren de confinar tres grups: 
els somniadors, els creatius i les 
pessigolles. L'Ajuntament convocà 
fins i tot consell escolar extraor-
dinari de la Patuleia per avaluar 
la situació. Aquells dies també 
s'hagué de dictar confinament pel 
grup de 4t de l'escola Bellpuig, i 
pels grups de 1r i 2n de primària 
del Col·legi El Roser.

L'explosió de
casos de covid-19
va afectar
l'Espai Activa't,
la llar d'infants
i les escoles
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Matins
de dilluns a divendres 
de 10 a 14h

Tardes
dimarts i dijous
de 17 a 20h

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

Dies tancats per festa local
14 d'abril (Dijous Sant)
i 25 de juliol de 2022

HORARI D'ATENCIÓ
AL PÚBLIC

Naixements 
Arya Serra Ramos 04/08/2021
Roc Casas Morera 21/12/2021
Dan Boixeda Coma 22/01/2022
Marc Kazlauskas 12/03/2022
Aleix Pladevall Carós 25/03/2020
Aina Noguera Garcia 25/03/2022
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Ramon Erra Serrabasa (88) 01/12/2021
Dolors Curós Boixaderas (85) 08/12/2021
M. Concepció Farrés Alsina (73) 02/01/2022
Joaquima Selga Johé (87) 09/02/2022
M. Carme Torres Rubio (66) 13/02/2022
Maria Isern Menció (59) 14/02/2022
Jordi Salvans Font (68) 18/02/2022
Francesc Puigdesens Dachs (58) 24/02/2022
Àngel Vilalta Vivet (62) 29/03/2022
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 37 Baixes padró   23
Naixements  5 Defuncions   9
Habitants a 31 de març de 2022: 3.250
1.612 (49,60%) homes i 1.638 (50,40%) dones
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L'AJUNTAMENT INICIA EL TRÀMIT PER OBRIR 
L'AVINGUDA DE SANT LLORENÇ A L'ALTURA DEL TENNIS
El dilluns dia 28 de març el Ple 
municipal va aprovar iniciar el trà-
mit per obrir l'Avinguda de Sant 
Llorenç a l'altura del Tennis. La 
urbanització d'aquesta zona és del 
tot necessària tal com ha posat en 
relleu l'estudi de mobilitat. També 
és una llarga reivindicació per part 
dels veïns, que es queixaven d’am-
bulàncies que no troben les adreces 
pel contrasentit que aquesta avin-
guda no tingui continuïtat. Fins ara 
no hi ha hagut entesa entre els pro-
pietaris privats per tirar endavant 
aquest projecte.

El primer pas ha estat modificar 
la modalitat del sistema d'actua-
ció urbanística del Pla de Millora 

Urbana 3 Avinguda de Sant Llo-
renç, previst en el Pla urbanístic 
municipal (POUM), passant del 
sistema de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica 
a la modalitat de cooperació. Això 
significa que l'Ajuntament passa 
a tenir la iniciativa en la gestió del 
planejament, fet que abans tenien 
els propietaris del PMU-3.

L'agenda del POUM havia pre-
vist el desenvolupament d'aquest 
planejament durant el primer i 
segon sexenni des de la seva apro-
vació definitiva l’any 2011, per tant, 
el període d'inici d'expedient per 
part dels propietaris s'ha esgotat.

L'Ajuntament ha decidit tirar 

endavant aquesta actuació des-
prés que el nou Estudi de Mobilitat 
urbana i sostenible de Sant Julià 
hagi establert com a via primària 
i prioritària l'Avinguda Sant Llo-
renç, que ha de tenir continuïtat en 
aquest punt. Aquesta ronda ja fou 
dissenyada en el pla urbanístic de 
1983. Un cop completada, s’espera 
que disminueixi la densitat de tràn-
sit en altres carrers, com a l’avin-
guda Puig i Cunyer, molt saturada 
en hores punta.

A partir d'ara es sotmet a infor-
mació pública l'acord del Ple durant 
un període d'un mes i es dona audi-
ència a totes les parts interessades 
perquè hi presentin al·legacions.
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Un estudi per analitzar l’estat actual de la 
riera de Sant Julià al seu pas pel nucli urbà

La Riera de Sant Julià en el seu 
recorregut pel nucli urbà està par-
cialment canalitzada subterrània-
ment en el tram de la rambla de 
Castell i el Parc de Set Fonts fins 
a Sant Fèlix, mentre que a la resta 
és a cel obert i més naturalitzada. 
En èpoques de pluja el tram cana-
litzat no disposa de secció suficient 
desbordant mentre que al tram a 
cel obert es produeixen desbord-
aments que provoquen danys tant 
a la pròpia llera com a la vialitat i 
infraestructures de l’entorn.

Al tram a cel obert, la riera 
creua una plantació de pollancres, 
a una banda de titularitat privada i 
l’altra de titularitat pública conce-
buda com a parc urbà molt verd. 
La pollancreda de titularitat privada 
ha estat talada per la propietat 
desprotegint la resta pollancreda 
situada al parc urbà de les venta-
des amb el corresponent perill de 

caiguda d’arbres. En aquest tram 
a cel obert, existeixen tres passe-
res  sobre la riera que donen accés 
a hortes de vilatans. A la riera hi 
desguassen les aigües pluvials del 
municipi en base al Pla Director de 
Clavegueram. 

Amb l’objecte d’analitzar l’estat 
actual de la riera de Sant Julià des 
dels punts de vista hidràulic, de 
connectivitat, paisatgístic i medi-
ambiental, l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta ha encarregat un 
estudi a la Diputació de Barcelona 
que ha d’esdevenir el Pla director 
de la zona i que presentarà pro-
postes d’actuació de les accions 
a emprendre a curt, mig i llarg 
termini per la gestió integral que 
ocupa la riera en tot el tram del 
nucli urbà que s’inicia al comença-
ment de la canalització, a la Ram-
bla del Castell-intersecció amb la 
Ctra. BV-5202, i finalitza al pont de 

final del Passeig del Torrent-camí 
d’Altarriba, amb una longitud total 
d’uns 800m.

El pla es dividirà en tres parts: 
l’estudi d’inundabilitat i inventari 
de l’entorn amb anàlisi i diagnosi 
de l’estat actual; el pla d’actuacions 
que prioritza el que cal renovar i 
millorar per corregir les deficiències 
detectades i aconseguir una òptima 
integració de la riera en el municipi; 
i el pla de manteniment que pre-
veu les actuacions periòdiques per 
mantenir la qualitat de l’espai.

L’àmbit del pla, que inclou l’en-
torn del parc de les Set Fonts i els 
terrenys qualificats com a sistema 
d’espais lliures, determina les 
connexions de pluvials a la llera i 
localitza la procedència dels des-
guassos existents al tram a cel 
obert per establir les correccions 
necessàries per minimitzar els epi-
sodis d’inundacions. També estu-
dia urbanísticament i ambiental 
l’ entorn del Parc de les Set Font 
en l’àrea d’influència de la riera per 
concretar les actuacions i manteni-
ment necessari i ha d’incloure l’es-
tudi d’inundabilitat per determinar 
la capacitat hidràulica de la riera de 
Sant Julià i l’estudi de les connexi-
ons del clavegueram en tot el nucli 
urbà en el tram soterrat sota el parc 
i en el tram a cel obert de la resta 
del nucli urbà 

En concret l’estudi hidràulic del 
Pla determinarà les connexions de 
la xarxa d’aigües pluvials a la riera 
completant el Pla Director de Cla-
vegueram i garantir la no connexió 
d’aigües residuals i proposar alter-
natives per dotar de capacitat a la 
riera i en concret el tram canalitzat, 
amb propostes de sistema urbà de 
drenatge sostenible, traçat comple-
mentari i/o ampliació del soterra-
ment actual de la riera sota el Parc 
de les Set Fonts.

Es canvien els indicadors de les masies
A mitjans de març, l'Ajuntament i 
el Consorci de l’Espai Natural Gui-
lleries Savassona han començat a 
substituir els senyals indicadors de 
les masies del municipi. El canvi 
s'anà fent paulatinament, ja que 
també comportava millorar o subs-
tituir els suports si era necessari. La 
senyalització ha quedat renovada, 
quelcom que estava recollit en el Pla 
d’Actuació Municipal a Vilalleons.
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El segon cap de setmana de gener, just després de les festes de Nadal, es 
va celebrar la commemoració de Sant Julià, patró de la parròquia. Seguint 
el patró dels darrers anys, els actes s’iniciaren amb la inauguració d’una 
exposició de temàtica local, enguany dedicada als 90 anys del Club de 
Futbol Sant Julià, l’ofici solemne en honor al sant i que enguany, a causa 
de la covid, no va poder comptar amb el cant de l’ofici “Iesus Salvator”, del 
compositor Ramon Victori, i que com és tradicional canta el Cor d’homes. 
Una participada ballada de sardanes a la tarda del diumenge dia 9, va cloure 
els actes de celebració.

“El futbol a Vilatorta” és un treball de recerca que es presenta com a 
mostra retrospectiva sobre l’evolució d’aquest esport a casa nostra amb 
objectes, cartells, fotografies i imatges inèdites. L’exposició recorda tota 
aquella gent que ha fet possible la subsistència del club fins ara, evocant 
moments gloriosos del club, els diversos camps de futbol, les altres forma-
cions futbolístiques que hi ha hagut al poble i els equipatges que han dut 
els jugadors vilatortins. L’exposició roman oberta a Ca l’Anglada fins a finals 
d’abril, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia, excepte els dijous. 

LA COMMEMORACIÓ DE SANT 
JULIÀ DONA EL TRET DE SORTIDA A 
L’EXPOSICIÓ “EL FUTBOL A VILATORTA”

Aigua de boca
amb gust i olor

A principis de març es va notar 
que l'aigua de l'aixeta tenia un 
gust i olor més aviat desagradable. 
Segons l'empresa Agbar l'olor i el 
gust de l’aigua es deu a un episodi 
de geosmina a l’aigua captada del 
riu Ter per l’ETAP d’Aigües d’Osona. 

A causa de les altes tempera-
tures inusuals de l’època i especi-
alment a la sequera, al riu Ter hi 
proliferen unes algues que donen 
una olor característica a l’aigua. 
Agbar i Aigües d’Osona n’analitzen 
l’evolució des del primer moment. 
L’Estació de tractament de l’aigua 
potable (ETAP) d’Osona Sud fa 
temps que hi està treballant per 
reduir-ne els nivells. 

Sembla que amb les pluges de 
mitjan de març es va anar reduint la 
presència d’aquestes algues al Ter. 
Malgrat els efectes organolèptics 
que presenta, l’aigua té la qualitat 
fisicoquímica i bacteriològica 
totalment garantida tal i com es 
confirma amb les analítiques que 
es fan periòdicament.

Aigües d’Osona, SA, és una 
empresa mixta del Consell Comar-
cal d’Osona. S’encarrega de la gestió 
d’aquestes plantes potabilitzadores 
des que es van construir i es va 
fer la portada d’aigües del Ter, en 
la connexió denominada “Osona 
Sud”, i que assegura l’abastament 
d’aigua de Sant Julià de Vilatorta 
en períodes de sequera com el que 
hem passat.

Boquet SL, la nova empresa de 
manteniment de l'enllumenat públic
L’Ajuntament s’ha adherit a la primera pròrroga de l’Acord marc de la Central 
de Compres de l’Associació Catalana de Municipis de serveis i subministra-
ments d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic destinada 
a les entitats locals de Catalunya. Fruit d’aquest acord, l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta ha atorgat des del mes de gener passat el servei 
de manteniment de l’enllumenat públic a l’empresa Electricitat Boquet SL, 
una empresa familiar fundada el 1904 amb seu a Mataró. Es defineixen 
com una empresa líder en el sector de les instal·lacions tècniques i el seu 
manteniment, amb experiència en la integració de noves tecnologies en la 
seva activitat. Fins ara l'empresa que prestava el servei era SECE.
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Concentració en suport al poble ucraïnès
El dimarts 1 de març es va fer una 
concentració a la plaça de l’U d’Oc-
tubre convocada per l’Ajuntament, 
en defensa de la pau i en suport al 
poble ucraïnès. En aquest acte es va 
llegir el manifest a favor de la pau i 
condemna als atacs russos contra 
Ucraïna i es va donar suport a la 
seva gent. El consistori s’ha adherit 
a la declaració del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament 
i la Xarxa d'alcaldes i alcaldesses 
per la Pau de Catalunya en relació 
al conflicte a Ucraïna. En aquest 

La brigada ja disposa d’un nou vehicle escombradora
A principis d’any va començar a 
funcionar la nova escombradora 
que substitueix la que teníem fins 
ara, que era de l’any 2008, i que 
malgrat els bons resultats havia 
arribat a la fi de la seva vida útil i ja 
estava amortitzada. Les reparacions 

Benvinguda de les famílies ucraïneses
a Sant Julià de Vilatorta i a Osona
El divendres 1 d'abril l’alcalde va 
donar la benvinguda a l’Ajuntament 
a la primera família refugiada i a la 
família acollidora del municipi dins 
la campanya “Osona amb Ucraïna” 
del Consell Comarcal d’Osona 
i l’ONG Osona amb els nens. La 
família de Jesmina Alsina han acollit 
aquest grup familiar ucraïnès, que 
de fa anys per haver organitzat ja 
intercanvis.

Si voleu acollir una família, 
contacteu amb el Servei Acollida 
i Integració del Consell Comarcal 
d’Osona. Tel: 93 883 28 46. Correu 
electrònic: integra@ccosona.cat.

La campanya Osona amb Ucra-
ïna té per objectiu recollir fons 
econòmics i recursos de l’habitatge 

sentit, es fa un prec a favor del diàleg 
per tal de desescalar el conflicte i des-
militaritzar la zona. Alhora, s'apel·la 
a la comunitat internacional, en 

especial al Unió Europea, perquè 
faci de mediadora per aconseguir 
una solució pacífica basada en la 
diplomàcia.

constants, a banda dels dies que no es 
podia utilitzar per les avaries, van fer 
decidir comprar-ne una de nova. La 
nova màquina d’escombrar ha costat 
150.225 euros i s’ha adquirit a través 
de l'Associació Catalana de Munici-
pis, que a més d’obtenir més bon preu, 

per les famílies ucraïneses que tenen 
vincle amb Osona i que es preveu que 
arribin a la comarca properament.

Des de 1997, Osona a través de 
l'entitat “Osona amb els Nens” ha 
acollit 1.900 nens i nenes víctimes 
de l'accident nuclear de Txernòbil i 

ara vol acollir les seves famílies 
víctimes de la guerra.

Es poden fer donacions a l’enti-
tat en el compte corrent següent: 
Osona amb els Nens:

ES61 0081 0154 3100 0158 
8868

ha facilitat els tràmits de compra. 
El nostre municipi és molt extensiu 
i té un bast patrimoni arbori, això 
vol dir que hi ha molta fulla per 
escombrar i es necessita una bona 
màquina per al servei de neteja 
dels carrers i dels embornals.
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La Fundació Puig i Cunyer n'anuncia el tancament 
L’inesperat comunicat del dia 1 de març passat per part de la Fundació Privada Puig i Cunyer en què 
anunciava el tancament del Col·legi El Roser al final del curs 2021-22 va agafar per sorpresa la comuni-
tat educativa, l'Ajuntament i, en general, el poble de Sant Julià de Vilatorta. Per més que feia mesos els 
gestors del centre alertaven de dificultats econòmiques de la institució, en cap moment abans havien 
comunicat que el Roser no continuaria el curs que ve. Que tanqui un centre educatiu amb 243 alumnes 
matriculats, que genera uns cinquanta llocs de treball i que té 125 anys d'història, és un fet sempre 
greu, i més per un poble de 3.200 habitants com Sant Julià. Tot i el desconcert generat, l'Ajuntament, 
l'AFA El Roser i la plantilla del Col·legi s'han posat a treballar per explorar possibles vies per si es pot 
evitar el tancament d'El Roser. Aquesta és la cronologia d'uns fets.

El tancament del Col·legi El Roser suposa una 
greu afectació pel municipi, pels alumnes es-
colaritzats i per la pèrdua de llocs de treball. En 
el comunicat, la Fundació Privada Puig i Cu-
nyer argumentava que el tancament del centre 
es deu a la manca de viabilitat econòmica, per 
la pandèmia i la baixa natalitat. Des del primer 
moment l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
s'ha posat al costat de tota la comunitat educa-
tiva. Des que es va difondre la notícia va oferir 
el seu suport a l’Associació de Famílies d’Alum-
nes (AFA), a l’equip docent i als treballadors del 
centre. L’Ajuntament ha treballat intensament 
amb el Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya i, en la mesura que ha pogut, 
amb la Fundació Puig i Cunyer per tal de buscar 
solucions al tancament del centre.

L'endemà que es conegués la notícia, el di-
mecres 2 de març, l’alcalde, Joan Carles Rodrí-
guez, va voler mostrar el seu suport al Col·legi i 
es reuní al centre amb la directora dels Serveis 
Territorials d’Educació de la Catalunya Central, 

Gemma Boix i dues membres del seu equip; 
amb la directora pedagògica del Col·legi, Alí-
cia Descamps; i amb el gestor actual, Sebastià 
Álvarez fill, per fer una primera valoració de la 
situació i traçar les línies que han de permetre 
garantir l’escolarització en el municipi de tots 
els alumnes de Sant Julià de Vilatorta, en cas 
que el tancament sigui definitiu.

El dijous 3 de març l’equip de govern va sol·li-
citar una reunió amb l’AFA de l’escola amb l’ob-
jectiu de sumar esforços i conèixer de primera 
mà les inquietuds de les famílies. En aquesta re-
unió l’alcalde va remarcar la voluntat de l’Ajun-
tament de mantenir el centre obert, malgrat 
deixar molt clar que el centre estava en mans 
d’una fundació privada que era qui havia decidit 
el seu tancament. En aquesta reunió es va infor-
mar els representants de l’AFA que, tot i que no 
era moment de buscar culpables, l’Ajuntament 
considerava que la mala gestió també era un 
factor a tenir en compte, a banda dels que la 
Fundació Puig i Cunyer argumentava en la carta 
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de tancament. L'Ajuntament va mostrar la seva 
queixa per l'opacitat i la manca de concreció 
per part dels gestors del centre, que no hi han 
establert mai un treball efectiu, o que sense ex-
plicar massa perquè no han aprofitat algunes 
línies d’ajuda que oferia el consistori, encara 
que potser fossin minses. La reunió amb l’AFA 
va acabar amb el compromís de l’Ajuntament 
de fer tot el possible per revertir el tancament 
del centre, malgrat ser molt conscients que 
aquesta era una tasca extremadament difícil, 
tenint en compte que la Fundació Privada Puig 
i Cunyer és la titular del col·legi i que no està 
participada ni per l'Ajuntament ni per l’adminis-
tració pública.

Dissabte 5 de març l’AFA del Roser convoca 
una manifestació per rebutjar el tancament del 
centre. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
s’afegeix a la convocatòria i convida la diputa-
da al Parlament de Catalunya, Alba Camps, el 
senador Josep Maria Reniu i la directora dels 
Serveis Territorials d’Educació, Gemma Boix, 
amb qui des de l’Ajuntament s’havia estat tre-
ballant des del primer moment per tal de buscar 
solucions i donar respostes a les famílies. En el 
transcurs de l’acte, alguns membres del col·lec-
tiu de mestres i alguns representants de l’AFA 
acusen a l’Ajuntament d’inacció i de permetre el 
tancament del centre, malgrat que a la manifes-
tació no hi ha ningú de la Fundació Privada Puig 
i Cunyer, que és la que ha decidit el tancament 
del centre. Després de l’acte, des de l’Ajunta-
ment s’estableix un diàleg amb totes les parts 
per tal d’intentar unificar esforços i traçar eines 
d'actuació comunes.

Diumenge 6 de març es fa una reunió amb 
representants de l’AFA en la qual l’Ajuntament 
reitera una vegada més la seva voluntat d’im-
plicar-se a buscar solucions i l’AFA accepta 
acostar posicions a canvi que l’Ajuntament faci 

d’intermediari per aconseguir una reunió amb la 
Fundació Privada Puig i Cunyer entenent que és 
la responsable del tancament del centre i que té 
a les mans revertir aquesta situació. En aquesta 
reunió també s’acorda que es demanarà al De-
partament d’Educació que faciliti la continuïtat 
de l’escola com a primera opció de futur.

Dilluns 7 de març, l’alcalde, Joan Carles Ro-
dríguez i la tinent d’alcalde, Cristina Suñén, es 
van reunir amb el Conseller d’Educació de la 
Generalitat, Josep González-Cambray per ex-
plorar si hi ha vies per evitar el tancament de-
finitiu del Col·legi. A la reunió es posà en evi-
dència que era imprescindible un diàleg efectiu 
amb la Fundació Puig i Cunyer, titular del centre. 
L’Ajuntament va rebre el compromís del Conse-
ller d'intentar evitar que el patronat de la funda-
ció prossegueixi amb el tancament i de buscar 
camins conjunts per trobar viabilitat a l’escola. 

Dijous 10 de març l’Ajuntament es va re-
unir amb la plantilla de mestres i treballadors 
de l’Escola del Roser, malgrat tenir clar que els 
treballadors del centre depenen exclusivament 
i única de la Fundació Privada Puig i Cunyer. En 
aquesta reunió es va informar de primera mà 
dels passos que havia fet l’Ajuntament per in-
tentar revertir el tancament de l’escola. També 
es va incidir en la mala gestió com a un factor 
causant de la situació que tenim actualment. En 
el marc d’aquesta reunió, l’alcalde i l’equip de 
govern van procurar respondre a les preguntes 
del personal laboral i l’AFA, a més d’escoltar la 
posició dels representants sindicals que defen-
sen els drets dels treballadors davant de la Fun-
dació Puig i Cunyer. 

Després d’aquesta reunió amb l’equip de 
mestres, on l’Ajuntament va tornar a deixar pa-
lesa la seva voluntat de fer el possible per man-
tenir l’escola oberta, el divendres 11 de març 
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l’alcalde, juntament amb la regidora de Cultu-
ra , representants de l’AFA i de la plantilla de 
mestres, es van reunir amb Ricardo Bofill com 
a patró de la Fundació Privada Puig i Cunyer. 
En aquesta reunió el patronat va manifestar la 
seva voluntat de negociar amb el departament 
d’educació per intentar fer viable la continuïtat 
de l’escola i va mostrar la seva voluntat d’esta-
blir converses directes amb els representats de 
l’AFA del Roser. 

Dilluns 14 de març es va convocar el Consell 
Escolar Municipal amb l’objectiu d’escoltar les 
inquietuds de tots els integrants de la Comunitat 
Educativa de Sant Julià de Vilatorta. En aquest 
consell escolar es va tornar a posar sobre la 
taula el perjudici que suposa el tancament del 
Roser, ja que perdem la pluralitat d’oferta edu-
cativa que fins ara ha tingut el nostre municipi. 
Des de l’Ajuntament es va defensar una vegada 
més la necessitat de mantenir l’oferta educativa 
actual que tenim a Sant Julià, com l’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO) i es va oferir a su-
mar esforços amb l’AFA, la plantilla de mestres 
i treballadors del Roser, per fer els possibles per 
revertir el tancament.

Dimecres 16 de març l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, per no resignar-se al tanca-
ment del Col·legi El Roser anunciat el dia 1 de 
març per la Fundació Puig i Cunyer, convoca 
sessió plenària extraordinària i urgent per do-
nar un missatge abans no acabés el termini de 
preinscripció: encara es poden fer més accions 
abans el tancament no sigui irreversible. L'alcal-
de, Joan Carles Rodríguez, va voler transmetre 
a la comunitat educativa un missatge de suport 
i d'acompanyament en totes les accions per ex-
plorar si el tancament és evitable. En el marc 
d’aquest ple, va demanar a la comunitat educa-
tiva que estigui unida i va donar un missatge de 
tranquil·litat perquè si la Fundació Puig i Cunyer 

decideix revertir el tancament, el Departament 
d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta hi donaran suport en el 
seu àmbit competencial.

Just abans del Ple del 16 de març, l’alcalde 
rep un vídeo per WhatsApp de Sebastià Álvarez 
Vila, on el commina a assistir a una reunió al 
seu domicili particular, a Barcelona. En finalit-
zar el Ple, s’acorda amb algunes mestres i un 
delegat sindicat de l’USOC que un representant 
del sindicat assisteixi també a la reunió, o bé 
la plantilla no hi serà representada. El dijous 17 
de març, després de suspendre totes les visites 
del matí, l’alcalde i el regidor Joan Ramon San-
tisteve van a la reunió a Barcelona. Hi assisteix 
també Montserrat Canal, de l’USOC, i la presi-
denta de l’AFA El Roser, Maria Jesús Tienda, i 
la vicepresidenta, Montse Sanz. La reunió dura 
tres hores i els representants de l’Ajuntament 
la valoren com una pèrdua de temps. Sebastià 
Álvarez no concreta cap dada, no mostra docu-
mentació, ni tampoc concreta cap pas realista 
per evitar el tancament. En finalitzar la reunió, 
l’alcalde li comunica que, per l’Ajuntament, dei-
xa de ser un interlocutor vàlid per trobar soluci-
ons per evitar el tancament d’El Roser.

Divendres 25 de març l’Ajuntament va in-
tentar convocar una reunió de coordinació 
amb representants del professorat i membres 
de l’AFA. Aquesta reunió va ser declinada per 
l’AFA i per la directora del claustre de mestres. 
Prèviament, el dia 23, uns advocats represen-
tants de l'AFA entren una carta al registre ge-
neral de l’Ajuntament demanant una reunió. 
L’Ajuntament respon per carta que la reunió és 
urgent, però per més que insisteix, al tancament 
de l’edició d’aquesta revista Vilatorta no s’havia 
pogut programar fins el divendres 8 d’abril; a 
les portes de Setmana Santa i apunt d’iniciar el 
tercer trimestre del curs escolar.

IMATGES
A l'esquerra: 
Reunió de l'alcalde i 
la regidora Cris Suñén 
amb el Conseller 
d'Educació de la 
Generalitat, Josep 
González-Cambray,
el dia 7 de març.
A la dreta:
Acte de protesta al pati 
del Col·legi El Roser, 
el dissabte 5 de març. 
Foto: Bernat Cedó,
El 9 nou
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El Col·legi El Roser i el solar adjacent, entre els 
carrers Puig i Cunyer, Josep Pla i Ramon Llull, 
són patrimoni de la Fundació Puig i Cunyer. Una 
fundació és un conjunt de béns, governats per 
un patronat, que es destinen a una finalitat d’in-
terès general, en aquest cas educatives. Per 
tant, les fundacions no tenen afany de lucre. 
Per això gaudeixen de beneficis fiscals i altres 
avantatges, però també tenen obligacions, com 
presentar cada any els comptes al Protectorat 
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
Més que, no poden vendre el seus béns si no 
és de manera justificada, sota els controls per-
tinents, i sempre de forma condicionada a com-
plir amb la seva finalitat.

El patronat de la Fundació està format per 
tres patrons: el president, Ricard Bofill Maggio-
ria, fill del recentment traspassat Ricard Bobill 
Leví; Pablo Bofill i Sebastià Álvarez Vila, que 
alhora és director general de la Fundació. Una 
Fundació no és propietat de ningú, tampoc del 
seu patronat. Aquest òrgan el que fa és vetllar 
perquè la fundació estigui ben gestionada i pro-
curi complir la finalitat per la qual fou creada. 
Si l'activitat de la Fundació té pèrdues econò-
miques, ha de plantejar un pla de viabilitat per 
explicar com complirà les seves finalitats, so-
bretot quan disposa de patrimoni per fer-ho. I 
un últim apunt:

El Col·legi es pot
destinar a un altre ús?
Aquests dies han circulat molts rumors. Entre 
els quals, que la Fundació Puig i Cunyer vol tan-
car el centre perquè ja té un pla alternatiu. Nin-
gú de la Fundació, ni verbalment ni per escrit, 
ha fet cap proposta a l’Ajuntament de donar un 
altre ús a l’edifici. En tot cas, si això es plante-
gés, l’Ajuntament hauria d’estar d’acord en el 
canvi d’ús i obrir tot un seguit de tràmits admi-
nistratius i d’informació pública.

Un canvi d'ús en un equipament que està 
qualificat d'educatiu necessitaria com a mínim 
tramitar un pla especial, sempre que el propi Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) pre-
vegi aquesta possibilitat. Així s’ha hagut de fer a 
l'Arca de Noè per ubicar-hi la Biblioteca i a l'illa 
de l’Espai Activa’t i del Casal d’Avis per poder-hi 
ubicar la residència de gent gran. Si no està pre-
vist, cal una modificació puntual del POUM.

 Un pla especial requereix d’exposició públi-
ca, i una modificació del POUM encara és més 
complexa: qui en fa l'aprovació definitiva és la 
Generalitat, concretament la Comissió d’Urba-
nisme de la Catalunya Central, i prèviament cal-
dran mols passos: redacció del projecte; apro-
vacions inicials, provisionals i definitives; amb 
els preceptius informes i períodes d'informació 
pública... Després encara mancaria atorgar les 
llicències (d’obres, d’ocupació, etc) correspo-
nents. 

De totes maneres és l'Ajuntament qui ha de 
promoure la modificació del planejament ge-
neral , per tant d'ell depèn la conveniència de 
la sol·licitud, tenint en compte motius d'interès 
general. En canvi en el planejament derivat (pla 
especial) la iniciativa pot ser privada, tot i que 
l'Ajuntament és qui l'aprova.

A banda de la tramitació urbanística, en cas 

Una fundació ha d’actuar 
sota unes normes estrictes

Reproducció 
de la portada 

de l'escriptura 
d'inventari de bens 

que constituïen 
l'herència de 
Josep Puig i 

Cunyer. 1892.
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Amb tantes coses que han passat, i tan soroll 
que hi ha hagut, no podem oblidar el més im-
portant. Ara mateix, sobre la taula, quines op-
cions de futur hi ha per al Col·legi El Roser? La 
situació és crítica, i moltes famílies ja estan pen-
sant en altres centres per escolaritzar els seus 
fills el setembre d’enguany.

La solució s’hauria d’anunciar molt ràpida-
ment, i no només ha d’incloure continuar el curs 
que ve, sinó que cal desenvolupar un projecte 
educatiu a llarg termini per al centre.

En totes les converses en què s’ha deixat 
participar a l’Ajuntament, formals i informals, 
s’ha parlat de moltes opcions: demanar a em-
presaris inversió de diners a fons perdut, iniciar 
recollides de fons a través de verkami, que les 
famílies agafessin el lideratge del Col·legi, o que 
ho fes l’administració pública, etc.

Tothom està molt sensibilitzat amb aquest 
tema, però d’opcions de futur sòlides, solvents 
i no basades només en la bona voluntat, pràcti-
cament no n’hi ha hagut sobre la taula. A l’Ajun-
tament li preocupen les falses expectatives que 
s’han generat, sobretot per les persones que 
poden perdre el seu lloc de treball. 

Per això, potser una solució viable és la que 
ha explorat la família Bofill. Seria la possibilitat 
d’establir un vincle amb una fundació de l’àm-
bit de l’ensenyament concertat a Catalunya. Es 
tractaria d’aconseguir el compromís d’una enti-
tat amb àmplia experiència en el sector educa-
tiu, que pogués revertir la mala gestió actual del 
centre, suportar el deute econòmic i establir un 
projecte educatiu de llarg recorregut al Col·legi 
El Roser.

Opcions de futur
per al Col·legi El Roser

que es fes una activitat al Col·legi diferent de 
l’educativa, la Fundació Puig i Cunyer també 
hauria de tramitar la llicència de l'activitat. En 
funció del tipus d'activitat, s'hauria de veure 
quina classificació tindria en el annexos de la 
Llei d'activitats i iniciar la tramitació per al seu 
funcionament, tenint en compte el volum de 
l'edifici i l'estat, l’adequació de l’entorn per de-
senvolupar-la, etc. Per exemple: l’ús hauria de 
ser totalment respectuós amb un edifici que és 
un patrimoni i bé cultural molt important.

Però és que, a vegades, tot és més senzill: el 
Ple de l’Ajuntament va aprovar una moció on es 
demana, literalment, “esgotar totes les vies per 
aconseguir que el proper setembre el Col·legi 
El Roser pugui obrir les seves portes”. Aquest 
acord és un compromís polític del Ple, vinculant 
per l’equip de govern, que ha manifestat que 
ara mateix això és incompatible amb estudiar 
altres usos pel Col·legi.

Col·locació de la primera pedra de l'edifici
del Col·legi, el 30 de juny de 1894

Reproducció de la 
portada de l'escriptura 
dels Estatuts del Col·legi 
d'Orfes.
Francesc de Paula 
Benessat Folch, primer 
president del Patronat de 
la Fundació Puig i Cunyer.
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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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erAFA del Roser

Benvolgudes, Benvolguts,

Tot va començar amb la il·lusió de fer més gran 
la nostra escola, teníem el convenciment que 
per petita que fos la nostra aportació, tot i ofe-
gats pel dia a dia, seria beneficiosa per als es-
colars del Roser. Des del novembre passat que 
formem la junta de govern de l’AFA el Roser i 
entre reunió i reunió anàvem de mica en mica, 
fent equip. El que no sabíem és que arribéssim 
a formar un gran equip, aparentment heteroge-
ni però indubtablement homogeni perquè tots 
nosaltres estimem el Roser, perquè així ens ho 
hem après de l’equip pedagògic de l’escola el 
Roser. 

L'1 de març passat, la notícia del tancament 
de l’escola ens va robar sobtadament la il·lusió 
que ens unia. El dol es va apoderar de nosal-
tres i també l’intent de contenir els plors da-
vant  dels nostres fills i filles perquè per a tots 
ells, l’Escola el Roser representa la seva sego-
na casa i per a moltes de les famílies, també 
la que havia sigut la de l’avi/a i besavis/es. I 
és que l’escola del Roser som una gran famí-
lia centenària, de tres generacions. És el que 
sempre ha sigut l’escola del poble, la història 
d’un poble petit però a la vegada molt i molt 
gran. I com a totes les famílies que s’estimen, 
els problemes uneixen i enllacen llaços encara 
més forts. Després de poc que esclatés la no-
tícia ens va començar a ploure ajuda a bots i 
barrals, unint forces i convençuts que valia la 
pena lluitar-hi fins el final, cadascú en funció de 
les seves possibilitats: una anàlisi de comptes, 
un document públic, un contacte, una opinió, 
digues-m’ho que et cuido la canalla, un cuida’t i 
descansa, fotos, notícies, pancartes,...i allò que 

de cop t’esborrava el teu projecte de vida, el 
que tu vas apostar-hi el més important pera als 
teus fills que és la seva educació, ràpidament 
es va dibuixar un "Jo estimo el Roser". Ràpid va 
arribar el dol com l’esperança. Una família tan 
bonica com és El Roser no podia esborrar-la un 
simple ajustament de comptes d’una herència 
caiguda del cel en mans d’uns especialistes 
d’arquitectura que prou bé coneixen el gran va-
lor arquitectònic i patrimonial que té l’edifici i el 
seu gran potencial econòmic i sense aprofundir, 
el gran patrimoni actiu que té la Fundació Puig 
i Cunyer en terrenys al poble. Però no tot és 
un negoci. Així com diu la cançó, “no t’oblidis 
mai d’on vens”, els hereus  de la nostra escola, 
han oblidat que el seu besavi va dedicar el seu 
temps i il·lusió per acollir als desemparats nens 
orfes en temps difícils per l’escassetat del men-
jar (quin projecte tant bonic!) i paradoxalment, 
ara tenen la voluntat d’expulsar de l’escola els 
nens d’avui. 

Per tot el que representa el Roser, no és un 
assumpte de tendències, és el seu valor arqui-
tectònic i patrimonial, el seu gran actiu humà, 
per la seva memòria històrica d’un poble, per 
la gran família que som, pels seus patis paradi-
síacs, perquè hi van els nostres fills contents i 
perquè ens l’estimem moltíssim, La nostra es-
cola té futur!

Agraïm des d’aquí a tothom que se senti al-
ludit per haver sigut partícip en ajudar a revertir 
la situació del tancament de l’escola el Roser, 
i que bonic poder veure un poble alineat per a 
preservar-ne viva la memòria.

Val la pena lluitar-hi!

Junta de l'AFA el Roser
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Un Nadal una mica més normal
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El Saló de Nadal
Es va adaptar a les noves condicions i va ser una bona 
oportunitat perquè infants i famílies gaudissin d’un es-
pai per la mainada durant les festes de Nadal. Durant 
els tres dies que va estar obert (27, 28 i 29 de de-
sembre) hi van passar 373 infants amb ganes de di-
vertir-se. A la pista del pavelló hi havia inflables per a 
diferents edats, tallers de cuina, tallers de manualitats, 
una ludoteca pels més menuts, un circuit de cotxes de 
ràdio control, jocs de fusta, una tarda “d’Esport amb 
valors”, un taller de fanalets monitoritzat per l’Esplai 
Serrallonga i un espai de pintar cares i de fanalets a 
càrrec dels alumnes de 4t d’ESO del SI les Margues. 
Una gran oferta d’activitats que variava cada dia per 
tal que infants i famílies gaudissin d’un gran Saló de 
Nadal.

Tot i que ja han passat gairebé quatre mesos, cal remarcar que el Nadal passat va recuperar una 
mica la normalitat dels actes habituals d'aquestes festes al nostre poble. De la vuitena d’activitats 
programades n’hi van haver un parell que no es pogueren realitzar, encara, per culpa de la pandèmia. 
el Tupibingo i la Festa de Cap d’any al pavelló van ser els damnificats per les mesures de seguretat 
que regien en aquells moments per controlar la covid.

El Nadal en vers 
Va presentar un acte de poesia plàstica 
espectacular la mateixa tarda del dia de 
Nadal, a l’escenari del Saló Catalunya. El 
dibuix i la pintura van compartir protago-
nisme amb la literatura i la música. Sis 
poemes de caire nadalenc recitats per 
Concep Tort, Anton Carrera, Gabriel Sal-
vans i Josep M. Miró, s’alternaren amb 
temes musicals interpretats per Núria 
Güell -violí-, Jofre Bardolet -viola- i Jor-
di Vinyoles -guitarra clàssica-, mentre en 
el ciclorama del fons es projectaven les 
imatges en directe que l’artista plàstic 
Toni Ortíz dibuixava amb sorra i que les 
anava fent evolucionar d’acord amb els 
esdeveniments i el moviment que narra-
ven els rapsodes. 

L’acte va finalitzar amb una instal·lació 
de cubiart realitzada pel mateix dibui-
xant, pintor i artista plàstic. En uns cubs 
blancs, Ortiz va començar a fer traçats 
de pintura negra aparentment sense 
solta ni volta. Després d'acabar de pin-
tar-los, va començar a col·locar els cubs 
en un altre ordre diferent. I, per sorpresa 
del públic, va acabar apareixent la cara 
d’una persona que desitjava bon nadal a 
tots els assistents. 

L’onzena edició del Nadal en Vers va 
ser un acte rigorós i endreçat que no va 
tenir la solemnitat de fa dos anys, amb el 
cant de la Sibil·la a l’església parroquial, 
però que va oferir un muntatge especta-
cular i divertit amb la implicació d’artistes 
de diverses disciplines. Rapsodes, mu-
sics i un artista plàstic de talla internacio-
nal feren viure un Nadal inoblidable.

La Missa del Gall 
Es va poder fer però la situació crítica del 
moment va impedir la participació del Cor 
d’Homes per Cantar l’ofici “Iesus Salva-
tor” de Ramon Victori ja que no es van 
poder fer els assajos corresponents. Si 
que va comptar però, amb la col·labora-
ció de David Rodríguez que va acompa-
nyar els cants de la missa amb l’orgue.
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La Bústia dels desitjos
Com a conseqüència de les mesures pre-
ventives imposades per la pandèmia, l’acte 
del carter reial es va haver de reinventar. La 
comissió de reis va dissenyar i construir “La 
Bústia dels Desitjos” perquè la carta dels 
somnis de tots els nens del poble pogués 
arribar a Ses Majestats els Reis D’Orient, 
sense exposar a ningú a la covid. 

La bústia està equipada amb última tec-
nologia i quan detecta una criatura al davant 
ja demana com es diu i si s’ha portat bé. La 
canalla ha de respondre polsant els botons 
amb el peu Si, No o A vegades. Després po-
den introduir la carta a la bústia i automà-
ticament s’activen els mecanismes interns, 
acompanyats de llums i sorolls, que l’envien 
als Reis. Com no pot faltar, la màquina els 
obsequia amb un grapat de caramels, se-
gons la bondat que han fet durant l’any.

Enguany la bústia s’ha ampliat amb una 
part lúdica, on els nens i les nenes acti-
ven una palanca i reben una pilota que fan 
passar per un laberint i després, fent vol-
tar una maneta, la cinta transportadora els 
entrega un llibret nadalenc de passatemps 
i un estoig de llapis de colors. L’experiència 
sensorial que han viscut els nens ha estat 
fantàstica. Veure la cara d’il·lusió i emoció 
de la canalla del poble ha estat la cosa més 
gratificant per Ses Majestats. 

La Cavalcada de Reis 
Va fer la seva entrada triomfal per la carre-
tera de Vilalleons amb guarnides carrosses, 
guiada per una fulgurant estrella. Ses Ma-
jestats els Reis de l’Orient arribaren acom-
panyats d’un gran seguici de patges teiers, 
fanalers, tortxers, banderers, estendards, 
etc.  Després de passar pels carrers més 
cèntrics de la vila on els esperaven cente-
nars de nens i nenes amb les seves famílies, 
es dirigiren a la capella de Sant Roc per fer 
l’adoració i oferir els seus presents al naixe-
ment del pessebre vivent.

Al pavelló es va preparar una recepció di-
ferent d’altres anys. Enguany no es va fer la 
campanya “Reis de prop” i com alternativa 
Melcior, Gaspar i Baltasar repartiren un lli-
bret per acolorir amb dibuixos relatius a la 
diada i rei de xocolata a tota la canalla, que 
es podia fer una foto davant de tant il·lus-
tres personatges situats en un bell escenari 
d’ambientació oriental il·luminat tènuement 
i envoltat de boira, perquè la nit fos més 
màgica que mai.
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La Sant Silvestre Vilatotina 
Es va celebrar a les 4 de la tarda del 31 de desem-
bre passat. Els participants van sortint de la plaça 
de l’U d’Octubre, i com és costum van caminar o 
córrer, seguint el GR2, fins a les envistes de Sant 
Llorenç per tocar l’esquella que assenyala les úl-
times hores de l’any. Abans d’iniciar el camí de 
tornada els 150 santsilvestrencs vilatortins van ser 
obsequiats amb un coll (buff o braga de coll) com-
memoratiu de la diada. 



24

Ferran Jutglà i Daniel Bassas 
són dos dels deu candidats 
al guardó Osonenc de l’Any 
que des de en fa 15 convoca 
el diari El 9 Nou. Daniel Bas-
sas és director general de la 
Cooperativa Plana de Vic i al 
costat de Vaquers d’Osona 
ha liderat la reivindicació del 
sector ramader per acon-
seguir un preu just de la llet. 
Un dels fruits ha estat la llet 
Terra i Tast. Ferran Jutglà va 
començar jugant a futbol amb 
el Sant Julià i es va formar 
al Vic-Riuprimer i després a 
l’Espanyol. El mes de desem-
bre passat va debutar amb el 
primer equip del Barça i es 
va estrenar marcant en partit 
oficial. 

Dels 10 candidats al premi 
els lectors d’El 9 Nou poden 
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e Dos vilatortins candidats al premi Osonenc de l’Any
votar a qui consideren que ha 
estat la persona més desta-
cada de la comarca d’Osona 
durant el 2021. Fins al 9 de 
maig en cada edició del diari 
es publicarà una butlleta. Es 
poden triar un màxim de tres 
candidats i s’ha de fer arribar 
la pàgina sencera a la seu 
d’El 9 Nou (plaça de al Cate-
dral 2, de Vic). També es pot 
votar a través de la pàgina 
web el9nou.cat. El candidat 
que obtingui més vots serà 
l’Osonenc de l’Any 2021. 
Entre les persones que parti-
cipin en la votació se sortejarà 
una targeta del Club Caprabo 
amb 50 euros per consumir. 
El nom de l’Osonenc de l’Any 
es farà públic en una gala 
a l’Atlàntida de Vic el 26 de 
maig.  

La Ruta de 
l’Aeròdrom:
màxima valoració a 
l’app Natura Local
La Ruta de l’Aeròdrom de 
Vilatorta és una de les més 
populars i de les que ha rebut 
la màxima puntuació entre 
totes les propostes de Natura 
Local durant l’any 2021. 
Natura Local és una web i app 
on es pot trobar informació 
sobre les rutes de natura que 
hi ha a Catalunya. Es poden 
seguir sense dificultat rutes de 
senderisme, a peu, en bici o 
btt, categoritzades per muni-
cipis i activitats temàtiques. 
L’app de Natura Local guia i 
explica les curiositats més 
rellevants d'aquestes rutes. A 
la web també s’hi poden con-
sultar les propostes turístiques 
de Catalunya, amb continguts 
sobre festes locals, altres llocs 
per visitar, on menjar, on dor-
mir i productes locals.

Els alumnes de tercer del Bellpuig
descobreixen el patrimoni 
arquitectònic del poble

El 15 de febrer passat Montse Piqué, regidora d’urbanisme de 
l’Ajuntament, va acompanyar els alumnes de tercer curs de l’es-
cola Bellpuig a descobrir el patrimoni arquitectònic de Sant Julià 
de Vilatorta amb una passejada pels carrers on hi ha els edificis 
senyorials del poble.

Els alumnes descobriren els estils modernista i noucentista 
admirant les façanes d'edificis com can Madirolas ca l'Alvaro, 
villa Mercedes, el casal Núria, i can Pallàs, entre d'altres, curulles 
d’elements decoratius com floritures i esgrafiats i s’assabentaren 
de la història d’algunes famílies benestants que van imprimir un 
caràcter senyorial al poble.
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Es tracta de subvencions que 
atorga la Generalitat de Catalu-
nya per al pagament del lloguer 
per facilitar l'accés i la perma-
nència en un habitatge en rè-
gim de lloguer a persones de 65 
anys o més en risc d’exclusió 
social. Va dirigit a persones que 
siguin titulars d’un contracte de 
lloguer que constitueixi el seu 
domicili habitual i permanent. 
Per accedir a la subvenció cal 
complir uns requisits bàsics. 
Us podeu informar a la pàgina 
web de l’Agència de l’Habitatge 
(agenciahabitatge.gencat.cat) 
o a l’Oficina d’Habitatge del 
Consell Comarcal d’Osona. El 
termini finalitza el 29 d’abril i les 
sol·licituds es poden presentar 
al Consell Comarcal d’Osona, a 
les oficines de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, a la seu 
electrònica del Consell Comar-
cal o a la de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya.

Subvencions 
per al pagament 
del lloguer per a 
persones gran

Mor Ricard Bofill, president de la fundació Puig i Cunyer
El divendres 14 de gener pas-
sat moria Ricard Bofill Leví a 
l’edat de 82 anys, a causa del 
coronavirus. Ricard Bofill era 
l’arquitecte català més inter-
nacional i president de la fun-
dació Puig i Cunyer, titular del 
Col·legi El Roser. Fill de l’an-
terior president Emili Bofill, la 
seva infància estigué lligada al 
Mas Solà de Sant Julià de Vi-
latorta, propietat de la família.

Ricard Bofill era conegut per 
ser l’autor del Teatre Nacional 
de Catalunya, el Walden -l’ho-
tel vela- i la T1 de l’aeroport 
del Prat. Al llarg de la seva tra-
jectòria va construir un miler 
d’edificis arreu del món i gran 
obres urbanístiques. Bofill va 
fer servir el despatx del seu 

El dilluns 14 de febrer va morir Mariona Isern Menció, després 
de lluitar contra una greu malaltia durant molts anys. La Mariona 
tenia 59 anys i era una de les peces fonaments de la nissaga 
de dones que han protagonitzat la història de la fonda de Ca la 
Manyana, amb una vocació de servei envejable.

Ca la Manyana ha estat gairebé sempre una casa de pubilles, 
per això és important destacar la figura de la Mariona com a pun-
tal de l’equip que porta les regnes del negoci, juntament amb el 
seu company Silvino, la seva mare Mari i la seva germana Núria. 
El restaurant de ca la Manyana té un reconegut prestigi més enllà 
de la nostra comarca. Tot això ha estat gràcies al treball constant 
de la Mariona i de tota la família. Sense cap mena de dubte, Ca 
la Manyana és el matriarcat més important de Sant Julià.

Mor Mariona Isern, de ca la Manyana

pare per fer el primer projecte 
quan tenia 19 anys i la primera 
obra pròpia, una casa unifa-
miliar per a una tieta a Eivissa, 
als 21 anys. El 1963, quan tot 
just tenia 24 anys, va fundar el 
Taller d’Arquitectura, un grup 
format per professionals de 
diferents disciplines des de 
la mirada d’enginyers, urba-
nistes, sociòlegs, escriptors, 

directors de cinema i filòsofs. 
Ricard Bofill va estar casat 
amb l’actriu Serena Vergano.

L’Ajuntament va voler mos-
trar el seu condol i és per això 
que l’alcalde, Joan Carles Ro-
dríguez, va assistir a la recep-
ció oberta a tota la ciutadania 
que la família Bofill organitzà a 
Sant Just Desvern els dies 26 i 
27 de gener passats.
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Just el dia que tocava i amb molt bona participa-
ció, el dissabte 26 de febrer passat Sant Julià de 
Vilatorta va tornar a gaudir del Carnaval després 
d’un any sense poder-lo celebrar per culpa de la 
covid. La desfilada i la rua que va transcórrer per 
diversos carrers van donar una nota de color al 
poble. 

El premi a la millor carrossa va ser per “Els 
Vikings” amb el seu vaixell; Els Dàlmates van ser 
la comparsa guanyadora i el Premi Rei Carnes-
toltes va ser per Jordi Vila, de can Fil,  que es 
va disfressar de Luigi -el germà de Mario Bros-. 
El grup Mar i Terra va rebre un accèssit per “la 
dona pop” i “el bussejador amb escafandre”, 
unes disfresses que s’havien fet ells mateixos. 
Aquest grup segons sembla venia de Montmeló. 
Els premis van consistir amb vals d’entre 150 i 
200 euros en vals per comprar als comerços del 
poble. L’accèssit fou un pastís de la Crossandra.

La gent de Tupinots, que hi van participar dis-
fressats de pingüins i amb una carrossa que re-
presentava un iglú, van tancar la vetllada amb 
una festa al pavelló i proposant com a tema 
l’Antàrtida perquè tothom anés disfressat inspi-
rant-se en aquest gèlid continent.

A la web fotosvilatorta.cat podeu veure les fo-
tos de la rua.

El divendres 25 de març, el bar-restaurant can 
Cuca va inaugurar la reobertura del local, ara 
regentat per una família xinesa: en Johny, la Mei 
i l'Adrià. El bar Catalunya continuarà oferint la 
cuina tradicional i incorporarà la cuina xinesa.

A part dels menús diaris de cuina casolana, 
entrepans i tapes, ofereixen també una àmplia 
carta de cuina oriental: sushi, yakisoba, pa xi-
nès... L'horari és de dilluns a divendres de 7.30 
a 23 hores i dissabtes i diumenges de 8 a 23.30 
hores.

Torna a obrir el bar Catalunya 
"can Cuca"

El cap de setmana del 19 i 20 de març es va fer 
un seminari a les instal·lacions del pavelló sobre 
la gestió de l’estrès i defensa personal.

L'objectiu del seminari era adquirir els conei-
xements bàsics sobre gestió de l'estrès, tant 
emocional com físic, així com nocions bàsiques 
d'autodefensa personal i unes instruccions molt 
bàsiques i precises. En tots els sentits, aquest 
seminari s'ha de prendre com un aprenentatge.

La inscripció va comptar amb unes 30 places 
i serví per fer una activitat diferent, ja que fins 
ara no s’havien organitzat cursos d’aquest estil 
al nostre poble.

Seminari de defensa personal
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APLEC DE
SANT PONÇ
dimecres, 11 de maig

30è CONCURS
DE PINTURA

RÀPIDA i  
3r SKETCHCRAWL

Dissabte, 28 de maig

DIADA
DE
SANT
JORDI
dissabte, 23 d'abril

37a
CAMINADA
POPULAR
DE LES
GUILLERIES
diumenge, 15 de maigA principis de febrer la Diputació de Barcelona 

va reparar els flonjalls i esquarterats de la car-
retera BV-5201 amb un rebaix del ferm i reposi-
ció de nou asfalt. Els flonjalls es produeixen per 
la degradació de les capes inferiors de l’asfalt 
en punts sensibles, per falta de resistència de 
l’explanada o per la manca d’un bon drenatge. 
L’actuació no va consistir en un reasfaltat de tota 
la calçada, sinó només de les zones on es veia 
deteriorament del paviment. Cal tenir en comp-
te que amb l’escassedat de matèries primeres i 
l’increment de l’energia i dels derivats del petroli, 
el cost d’asfaltar vies s’ha incrementat molt. Se-
gurament per això la Diputació va escollir fer una 
actuació només parcial.

Pedaços d’asfalt a la carretera

El Bibliobús Guilleries 
compleix 25 anys

L’1 de març passat el Bibliobús Guilleries va 
celebrar 25 anys de servei. Actualment atén 
una població de 17.740 habitants de 10 muni-
cipis de la comarca d’Osona i durant el 2021 va 
comptar amb 7.483 visites. 

La Diputació de Barcelona té en funcionament 
10 bibliobusos que són biblioteques mòbils que 
donen servei als municipis petits que no dispo-
sen de biblioteca i que ofereixen els mateixos 
serveis que les biblioteques de la Xarxa.

Els bibliobusos apropen documents entre lli-
bres, audiovisuals, revistes i diaris, i permeten 
l'accés al catàleg Aladí, amb més 1.200.000 de 
títols diferents i a més de 10 milions de docu-
ments. Compten amb un bibliotecari i un xo-
fer-tècnic auxiliar.

Entre els seus serveis hi ha el préstec de do-
cuments, l’accés al fons de qualsevol biblioteca 
catalana a través, els serveis digitals com ara 
l’accés al llibre electrònic o l’alfabetització digi-
tal, i la dinamització cultural a través de la pro-
gramació d’activitats de foment de la lectura.
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Sota el lema ‘La nostra llengua és la teva veu’, el Govern 
de Catalunya ha llançat una campanya de captació de 
veus per generar el primer corpus o “diccionari” de veu 
del català. La campanya s’inscriu en el projecte AINA, im-
pulsat pel Departament de la Vicepresidència i de Políti-
ques Digitals i Territori en col·laboració amb el Barcelona 
Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercom-
putación (BSC-CNS) per fer que la tecnologia entengui i 
parli la nostra llengua. 

El projecte AINA ha de servir per ensenyar català a les 
màquines, de manera que la ciutadania pugui relacio-
nar-se amb elles i participar en el món digital en català al 
mateix nivell que els parlants d’una llengua global, com 
ara l’anglès, i evitar, així, l’extinció digital de la llengua ca-
talana.

La participació ciutadana a la campanya de recollida de 
veus ‘La nostra llengua és la teva veu’ es farà a través de 
la iniciativa de Common Voice de Mozilla pel català, una 
plataforma on tothom que ho vulgui podrà llegir i enregis-
trar un nombre il·limitat de frases (agrupades de 5 en 5 
però sense límit) per ajudar les màquines a aprendre com 
parlem les persones.

Tot i que aquesta col·laboració es pot fer de manera 
totalment anònima i sense cap registre previ, conèixer els 
paràmetres de gènere, edat i variant dialectal de la per-
sona “donant” de veu facilita molt la feina de classificar 
les dades de veu obtingudes i, alhora, permet saber si 
s’està contemplant tota la diversitat lingüística del català. 
Per això, la campanya anima la ciutadania a registrar-se 
i crear un perfil a la plataforma per avançar més ràpida-
ment en els objectiu del projecte AINA.

Entreu a projecteaina.cat i ajudeu a digitalitzar el català!

Els alumnes de primer de primària 
del Col·legi El Roser i de l’Escola 
Bellpuig rebran un estoig d’higiene 
oral gràcies al programa “Dents for-
tes i sanes”, iniciativa de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) 
per fomentar el raspallat de les dents 
com un hàbit de salut bucodental.

Aquests infants tenen l’edat idònia 
per aprendre a raspallar-se les dents 
correctament i mantenir aquest hàbit 
de salut oral per a la resta de la vida.

Es tracta d’un estoig de plàstic 
perforat per evitar la humitat, amb 
un espai reservat per identificar-lo 
amb el nom i la classe de l’infant a fi 
d’evitar possibles intercanvis. 

L'estoig inclou: un raspall infantil 
petit, per poder arribar a les zones 
més inaccessibles, i de filaments su-
aus, i un tub de pasta dental fluora-
da de 50 grams, ja que el fluor s’in-
corpora a l’esmalt de la dent i la fa 
més resistent a la càries.

Pel que fa a la quantitat de denti-
frici que cal utilitzar en aquesta edat, 
és suficient una quantitat similar a 
la mida d’un pèsol. Després de la 
raspallada dental no s'ha d'esbandir 
la boca amb aigua perquè s'elimina 
l'efecte protector del fluor. Només 
cal escopir la pasta dental sobrant.

Regal d’un estoig 
d’higiene oral entre els 
alumnes 1r de primària

Dona la teva veu al projecte 
AINA per a crear el primer 
diccionari de veu en català

COMPRA A PROP,
FES POBLE! 
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eRecuperada una pel·lícula gravada a Vilalleons el 1947
Aquests dies ha sortit a la llum 
un document inèdit que retrata 
la vida a Vilalleons l’any 1947. 
Es tracta d’una filmació feta 
per una dona, Miquelina Fiter, 
l’any 1947 a Vilalleons. La pel-
lícula, d’uns 5 minuts de dura-
da, mostra una processó fins a 
dalt el Santuari de Puig-l’agu-
lla. S’hi veu un predicador fent 
el sermó des d’un balcó de 
l’hostatgeria, i imatges d’un 
ofici al santuari. Josep Riera 
Fiter, fill de l’autora de la pel-
lícula, té moltes pel·lícules (de 
16 mm) gravades per la seva 
mare des de 1942 fins el 1999. 
Moltes són gravades a la co-
marca d’Osona. És força ex-
cepcional que hi hagi aquest 
fons privat de filmacions de 
molt bona qualitat i fetes per 
una dona en aquells anys.

De tan bon material que té 
ara hi ha una productora, La 
Cima Producciones, que n’es-
tà fent una pel·lícula documen-
tal “Elena dió a luz un hermoso 
niño”. Podeu veure’n el tràiler 
a: https://www.lacimaproduc-
ciones.com/portfolio-item/ele-
na-dio-a-luz-a-un-nino/.

La família ha fet donació de 

APLEC DE
PUIG-L'AGULLA

Dilluns de Pasqua
18 d’abril 

A les 10: xocolatada
per tothom que hagi pujat 

a Puig-l'agulla de forma 
sostenible

A les 11, al restaurant:
projecció de la pel·lícula 

filmada per Miquelina Riera a 
Vilalleons l'any 1947. Amb la 
presència de Josep Riera, fill 
de l'autora de la pel·lícula.

A les 12, al santuari
 Ofici i cant dels Goigs

de Puig-l'agulla

tot el fons a la Filmoteca de 
Catalunya, i ha fet gestions 
per tal que l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta en pu-
gui tenir una còpia.

Al seu torn, des de la regi-
doria de Cultura, es vol aprofi-
tar l’Aplec de Puig-l’agulla del 
proper dilluns de Pasqua, 18 
d’abril, per fer una presentació 
de la pel·lícula amb la presèn-
cia de Josep Riera. Enguany 
l’Agrupació sardanista no ha 
programat sardanes, a causa 
de les restriccions que hi havia 
dictades quan calia fer la re-
serva de les cobles. Tot i això 
l’Agrupació té tota la voluntat 
de mantenir l’Aplec un cop 
hagi finalitzat la pandèmia.

TV3 va mostrar la temperatura de Vilalleons
El dimarts 18 de gener la pan-
talla de TV3 va mostrar la tem-
peratura actual de Vilalleons al 
matí (-4 graus) dins de l’espai 
que del Temps que presenta 
la Gemma Puig. Segur que el 
nom del poble va encuriosir a 
més d’un espectador. Cal dir 
que aquesta dada fou donada 
gràcies a l’estació meteoro-
lògica que Meteovilatorta va 
instal·lar al costat de l’aparca-
ment públic de Vilalleons. 

Les dades obtingudes per 
aquesta estació es poden con-
sultar a diversos portals, com 
Meteovilatorta, Meteoguilleri-

es i també la xarxa d’estaci-
ons de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, de la 
que en forma part TV3 i que 
en ocasions utilitza aquestes 
dades, de les quals disposa 
en temps real, per fer els seus 
pronòstics o com a informació 
en els diferents espais d’infor-
mació del temps.

El municipi disposa de dues 
estacions meteorològiques 
municipals situades una a 
Sant Julià de Vilatorta, a tocar 
del nou itinerari de vianants 
de la Font d’en Titus. Aques-
ta estació homologada que 

funciona des de l’any 2006 és 
un equipament homologat to-
talment automàtic. L’altra està 
ubicada al nucli de Vilalleons, 
a prop de l’església de Vila-
lleons. Aquesta estació, més 
bàsica, envia les dades a una 
pantalla situada a l’antic Ajun-
tament i visible des del carrer. 
Allà hi podem consultar les 
dades en temps real de la ma-
teixa. Les dues estacions for-
men part també del Projecte 
de la Xarxa Meteorològica de 
l’Espai Natural Guilleries-Sa-
vassona i són gestionades per 
MeteoVilatorta.
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Després de l’èxit de l’any anterior, des del 
coworking Eix Empresarial hem repetit el 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Sant Julià amb una nova convocatòria 
per l’ajuda de dues places gratuïtes durant 
un any destinades al foment de l’emprene-
doria i contribuir a la generació d’ocupació, 
sosteniment i estimulació d’activitat econò-
mica al municipi que en el context actual de 
conjuntura econòmica desfavorable és un 
bon estímul.

Aquests ajuts estan destinats a fomentar 
l’emprenedoria i aprofitar les instal·lacions ja 
existents del coworking per a crear sinergi-
es i col·laboracions entre els seus membres. 
Es prioritzen els candidats amb empresa 
de nova creació o que tinguin la intenció de 
crear-la en un futur, alhora es té en compte 
la disponibilitat de dedicació i utilització de 
l’espai i el projecte empresarial.

En aquesta edició 2022 s’han adjudicat 
les dues places al dissenyador gràfic Gabriel 
Reyes i a l'arquitecte tècnic Sergi Saiz, que ja 
gaudeixen del seu espai esperant fer sinergi-
es amb la resta de coworkers i esperem faci-
litar el desenvolupament dels seus projectes 
que amb aquesta ajuda redueixen ja direc-
tament un dels costos fixos important d’una 
empresa com és l’espai de treball.

El coworking té una capacitat per a 28 
persones i en aquests moments té una ocu-
pació del 60%, els perfils que s’hi prioritzen 
són dels sectors de disseny, publicitat, il·lus-
tració, màrqueting digital, comunicació cor-
porativa, arquitectura, enginyeria, periodis-
me, traducció, audiovisual, fotografia, noves 
tecnologies, esdeveniments i espectacles i 
artístic.

Des d’Eix Empresarial animem a tots els 
professionals que treballen des de casa que 
vinguin a  visitar-nos, veure els espais amb 
tots els serveis que oferim i valorar els avan-
tatges professionals que té treballar en un 
coworking.

Amb l’Ajuntament de Sant Julià feia temps 
hi donàvem voltes per a veure com podíem 
encaixar el nostre espai privat amb una ne-
cessitat pública. Ens han recolzat sempre, 
des de la nostra obertura el 2017, i volem  
agrair-los que segueixin creient en aquest 
projecte que hem engegat.

Pere Coma Roura Jr
Co-fundador d'Eix Empresarial

El coworking Eix Empresarial
i l'Ajuntament de Sant JuliàCatalà a l'atac

Torradetes de Santa Teresa
Ara que s’acosta la Pasqua és quan arriben les 
torradetes o rostes de Santa Teresa (en cas-
tellà, torrijas). En alguns indrets es mengen no-
més en aquesta època, mentre que en d’altres 
es poden menjar tot l’any. Són unes postres 
dolces molt esteses a Europa i tenen un origen 
remot, probablement de la Roma antiga. Van 
néixer amb la idea d’aprofitar el pa sec.  

La preparació és molt simple: per elabo-
rar-les, cal sucar pa sec dins una barreja de llet i 
ous, fregir-les i ensucrar-les. A vegades s’hi afe-
geixen més ingredients, com ara pela de llimona 
ratllada, canyella, vainilla, mel o melmelada. Al 
nord hi posen una cullerada d’algun licor (rom, 
conyac, armanyac, etc.) i l’oli utilitzat també de-
pèn del país (d’oliva al sud, de gira-sol, de colza 
o d’altres al nord d’Europa). Un dolç semblant 
és un pa anisat que es fa a Olot i que es diu 
tortell entorxat, o tortell d’Olot.

A part del nostre, altres països on es fa són 
Portugal (rabanadas, fatias de ovos o fatias dou-
radas), França (pain perdu), Alemanya (Arme 
Ritter), Àustria (Pofesen), Suïssa (Fotzelschnit-
ten) i als països de parla anglesa (on se’n sol dir 
French toast). 

I, atenció amb el licor!, que després anem 
torrats, gats, engatats, beguts, embriacs o bor-
ratxos (no pas *torrijas). 

CPNL - Oficina Osona

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: 
Agnès Prats Soler 

Telèfon: 610 660 672
osona@cpnl.cat
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La Comissió de Reis treballem amb moltes ga-
nes durant tot l’any per preparar la Cavalcada 
de Sant Julià de Vilatorta. Posem a punt les car-
rosses, la roba i tots els elements que llueixen a 
la rua de la nit de Reis perquè ses majestats es 
trobin ben acollits al nostre poble.

Enguany, tot i les circumstàncies de la pandè-
mia que ha modificat la nostra vida quotidiana, 
volem fer arribar el nostre agraïment a la gent 
que es va implicar amb la Cavalcada de Reis: 
als que varen participar en la comitiva com a 
col·laboradors i patges, i els que varen sortir als 
carrers i a les finestres per veure l’arribada de 
ses Majestats. 

Tot i així, sempre hi ha feina per a tothom i 
us volíem fer saber que necessitem col·labora-
ció especial dels joves del poble (entre 14 i 20 
anys), la seva implicació i assistència és vital per 
l’engranatge de la rua, i aquest any ens n’han 
faltat!. Per altra banda, de cara a l’any vinent, 
tenim moltes ganes de rebre a ses Majestats 
amb alguna banda  de timbals i instruments de 
vent formada per gent del poble amb esperit de 
fer sentir, als més petits, l’alegria de la música i 
la il·lusió d’una nit tant màgica.

La nostra particular carta als Reis, serà de-
manar a tothom que animeu a les vostres filles 
i fills, a les amigues i amics i coneguts, a par-
ticipar activament a la cavalcada de Reis, tant 
en la comitiva i la banda com amb la vostra pre-
sència al carrer

Posem a la vostra disposició el correu elec-
trònic reisvilatorta@gmail.com perquè ens in-
formeu de la vostra voluntat de formar part 
d'aquest bonic esdeveniment i perquè ens feu 
arribar els suggeriment i les observacions que 
cregueu oportunes. Des de la comissió de Reis 
seguirem treballant perquè el 5 de gener de 
l’any que ve puguem convertir el poble en una 
autèntica fàbrica de somnis. 

L'entusiasme i la il·lusió d'una nit màgica 
l’hem de crear entre tots. Per avançat us volem 
donar les gràcies a tots per ser-hi!

La Comissió de Reis

La Comissió de Reis
us necessita!

No em deturaré en la pèrdua que significa que 
una persona tan estimada mori amb 59 anys. 
Crec que a la Mariona Isern, coneguda per tots 
com la Mariona de Ca la Manyana, no li ha-
gués agradat que hi rumiéssim gaire. Perquè en 
aquests anys de lluita contra la malaltia, l’acti-
tud vital de la Mariona ha estat desbordant.

Ella ha estat peça fonamental d’aquesta nis-
saga de dones que han protagonitzat la història 
de la fonda per antonomàsia del nostre poble. 
Amb una vocació de servei indestructible. 

Crec impossible trobar un sol hoste que no 
reconegués un tracte exquisit de la Mariona. I 
com pot ser? ...amb tants anys de servei incan-
sable, amb tantes colles, famílies, empreses, 
enamorats, intel·lectuals que han passat per 
l’hostal? Cadascun diferent, cadascun atès per 
ella d’una forma admirable, detallista,... amb 
gust. 

Quanta passió per l’ofici, per fer passar una 
estona agradable a tothom. Quin gran equip 
que heu fet amb en Silvino, Mariona. Aquest 
projecte de restauració ha estat la vostra vida, 
la vostra passió. Que reeixit. La feina ben feta, 
pròpia de la menestralia catalana, que ja devia 
presagiar la primera “manyana” quan va donar 
nom a casa vostra.

He estat testimoni de com aquest model de 
restauració l’heu traslladat en altres estances, 
indrets, paratges... Heu aixecat altres negoci-
ats. Amb una entrega absoluta; cada lloc te’l 
feies teu. Com el temps de conversa. Al teu 
costat, el temps podia passar molt ràpid o molt 
lent. Eres capaç de governar el pas del dia.

I els teus cops amagats: les teves aficions, 
el servei públic durant uns anys en què fores 
regidora d’Urbanisme de Sant Julià -l’interès 
que mostraves per l’estètica del nostre poble 
és una faceta teva desconeguda-, la carrera de 
magisteri...

Has estat una dona clara, transparent. I això 
traspuava el teu somriure; un somriure de ben-
vinguda, d’alegria, sincer. Que regalaves, ge-
nerosa, a tothom. Sense distincions. Crec que 
aquest somriure era indestriable de la teva ma-
nera de ser. 

Per tant, no et sabrem recordar sense aquest 
somriure. La sobretaula se’ns ha fet curta, Ma-
riona. L’estona ha passat sense adonar-nos-en. 
Però que agradable! Sense cap més contagi 
que el de la felicitat.

Joan Carles Rodríguez
17 de febrer de 2022

La Mariona de Ca la Manyana 
o el contagi de la felicitat
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BAR - RESTAURANT

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

HORARI
De dilluns a divendres a partir de les 17h

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

Dinar - menú: 16 €
Sopars de dijous a dissabte

Dissabtes i diumenges menú per emportar: 13,5 €

Carrer Indústria, 8 - Tel. 93 888 71 29
Mòbils 636 06 09 18 - 608 14 62 09

Sant Julià de Vilatorta
construccionserra@gmail.com

OBRA NOVA
REFORMES

Pressupostos sense compromís
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Torna Keramik, l'experiència amb fang
Després d’una edició sense 
poder-se fer la Fira del Tupí 
per culpa de la pandèmia, 
l’any passat es presentava 
Keramik, una festa d’experi-
ències amb fang i tallers per 
conèixer tècniques, dissenys 
i art de la mà de ceramistes i 
de terrissers. Des del seu nai-
xement, l’any 2009, la Fira del 
Tupí havia experimentat un 
procés evolutiu que va reno-
var el seu propi concepte. 

Aquesta nova proposta que 
va suposar un punt d’inflexió 
de la Fira del Tupí, tal i com 
la coneixíem, concentra tota 
l’activitat en un sol dia i en un 
únic espai: el dissabte 28 de 
maig, al parc de les Set Fonts.

Keramik vol ser el punt de 
trobada de ceramistes emer-
gents i artesans professionals, 
i el lloc on les marques inde-
pendents participin del mercat 
de ceràmica mostrant i venent 
els seus productes. Una ex-
periència on el visitant podrà 
desenvolupar les seves habili-
tats i embrutar-se les mans per 
crear amb les seves pròpies 
mans peces de fang úniques.

Hi haurà diversos tallers i 
activitats per passar tot el dia 
a les Set Fonts: contes amb 

fang, impressió amb cerà-
mica, joieria ceràmica amb 
microones, pintura amb re-
toladors ceràmics per coure 
a casa i la tornejada gegant 
amb la família o grup d’amics. 

K
er

am
ik

El concurs de pintura ràpi-
da, el concurs d’sketchcrawl, 
les rutes guiades i la trobada 
d’autocaravanes també seran 
presents a la festa d’experièn-
cies amb fang.

Es farà el dissabte 
28 de maig, al parc 
de les Set Fonts

Hi haurà terrissers,
ceramistes
mercat de ceràmica
contes amb fang,
tornejada gegant...
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De dimarts a diumenge: esmorzars de forquilla i dinars
Divendres i dissabte: també es fan sopars

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

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

Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 76
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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Imma Tió i Olga Loscos

L'Imma Tió (1962, Vic) i l'Olga Loscos (1965, Barcelona) són 
la primera parella de dones que s'ha casat a Sant Julià de 
Vilatorta. Es van conèixer a Barcelona jugant a futbol amb 
el Barça, però fins uns anys més tard, no es van enamorar. 
Van venir a viure a Sant Julià, el 2005, i fins al cap de deu 
anys no van decidir casar-se. Sempre s'han sentit molt ben 
rebudes al poble, tot i reconèixer que els feia por fer el pas 
del casament. No es consideren activistes, però de segur 
que han esdevingut un referent per a més d'un i d'una.

“Ens feia por casar-nos"

On us vau conèixer?
Imma (I): Vaig anar a 

jugar a futbol a Barcelona 
amb el Barça femení. 
Allà ens vam conèixer.

Olga (O): Però fins molt 
més tard no vam ser parella!

Quan vau començar 
a ser parella?

I: Vaig patir un aneurisma 
i vaig estar ingressada molt 
greu a la Vall d'Hebron. Van 
vetar molt les entrades per 
segons quines persones.

O: Quan va sortir 
de l'hospital li vaig dir 
que baixés a Barcelona 
mentre es recuperava. I 
aquí va començar tot.

Com ho van viure 
les famílies?

I: A casa meva van dir 
que l'esport i Barcelona 
m'havien canviat.

O: La meva vocació és 
tardana. Fins als 21 anys 
no vaig descobrir que 
m'agradaven les noies. Vaig 

veure que algunes de les 
companyes del futbol eren 
parella, i vaig adonar-me que 
a mi em passava el mateix. 
Va ser a través de l'esport, 
però podia haver estat en 
qualsevol altra activitat. 
Quan vaig presentar l'Imma 
com a parella, a ma mare 
li va costar una mica. Amb 
les anteriors parelles érem 
"amigues molt amigues".

I el 2005 vau anar a 
parar a Sant Julià.

I: Quan va morir la seva 
mare, vam començar a donar 
veus per buscar una casa a 
Sant Julià. I vam estar de sort 
que es venia la del costat 
de la meva germana Rosa.

Com van ser els primers 
mesos al poble?

I: No vam tenir mai cap 
problema amb ningú. Diuen 
que entrar a Sant Julià costa, 
però també ens han dit que 
hem entrat bé. No sabem el 
perquè, però hem estat molt 
ben acceptades al poble.

L'Olga i l'Imma
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casar-vos.
O: Quan vam decidir 

fer-ho, vam pensar: ja 
veuràs què dirà la gent. 
Ens tiraran ous o arròs? 
Al final va ser arròs.

I: Ens feia por! Què xerrarà 
o com ens mirarà el poble?

Però si al final era 
normalitzar una cosa 
que ja era sabuda, no?

I: Sí, però quan hi 
ha papers pel mig pot 
canviar la gent.

O: Vam demanar a 
les respectives famílies 
com ho veien. I van dir 
que cap problema.

Us van animar a casar-vos.
O: Jo anava a caminar 

amb la Pura [Pérez], que 
llavors era la jutgessa de 
pau, i em va animar a fer 
el pas. Si passava alguna 
cosa sent parella de fet, 
perdria els meus drets. 
La Pura va ajudar-nos a 
demanar tota la informació.

Us va casar en 
Pep Company.

I: Era regidor i ens va 
demanar si ho podia fer ell. 
I la Pura va autoritzar-lo. Li 
tenim una estima d'anys i 
anys d'anar a Can Cuca. 
I ell ens respecta molt. I 
com que és molt del Barça 
encara hi ha més lligam!

A més dels papers, us vau 
casar per reivindicar?

O: Aquells que parlaven 
a l'esquena, després de 
casar-nos podien fer-ho 
amb raó. La veritat és que 
vam quedar sorpreses per 
la bona acceptació, de 
creients i no-creients.

Al final, doncs, va haver-
hi sorpreses positives.

I: I tant! Sorpreses bones!
O: Molta gent que no ens 

haguéssim imaginat mai ens 
va felicitar per fer el pas.

En els darrers anys, 
creieu que hi ha hagut un 
increment d'agressions 
i violències contra el 
col·lectiu LGTBI?

O: Sí! No entenc com 
el jovent ha tornat a 
les pallisses! I ara amb 
l'extrema dreta, fa patir 
perquè hi ha un paper 
que determina que estem 
casades. Poden treure't els 
teus drets quan vulguin? 
Crec que fins i tot aquests 
sectors ens els mantindrien. 
Som gent normal, 
filles, germanes, tietes, 
treballadores i amigues. 
En resum, persones.

Dins el món LGTBI, 
s'acostumen a veure 
més parelles d'homes 
que de dones.

O: Les dones lesbianes 
han estat més temps 
amagades. Realment perquè 
es pot amagar, com si 
fossin dues amigues molt 
amigues. Segur que hi ha 
les mateixes i no ho han 

dit pels motius que sigui. 
Cada vegada ho diuen 
més, però també ha costat 
més que es facin veure. I 
les que ho fan normalment 
és de forma extremada 
o molt estereotipada.

Heu tingut cap 
referent lèsbic?

O: No hem sigut mai 
activistes. Tampoc no ens 
ha agradat manifestar-
nos. No hem fet mai gaire 
soroll. Tot i que tenim grups 
d'amigues que ho són molt!

Malgrat no ser activistes 
us heu plantejat mai 
que podeu ser referents 
per algú del poble?

I: Potser sí que ho podem 
ser. No ens hem trobat mai 
ningú que ens demanés 
res, però ho faríem sense 
cap mena de problema.

O: Si hem de sortir a 
defensar algú, també ho 
farem eh! Sí que és cert que 
entre persones del col·lectiu 
tenim més feeling. Sempre 
acabem connectant!

Més enllà d'això, també 

"Hem estat molt ben acceptades al poble"
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Pel·lícula: El diario de 
Noa (Olga)

Cançó: Ara m'ha donat 
per Mon amour d'Aitana 
i Zoilo, i sinó Beyoncé, 
Bonny Tyler, Bon Jovi o 
Europe (Olga)

Llibre: L'últim que hem 
comprat ha estat "Barça 
Femení, història des dels 
orígens fins al Triplet"

Color: Blau (Olga) i verd 
(Imma)

Número: 7 (Olga) 13 
(Imma)

Mar o Muntanya: Munta-
nya (Olga i Imma)

Salat o dolç: Salat (Olga i 
Imma)

heu connectat amb el 
poble. Sempre heu estat 
molt voluntarioses.

O: L'actitud que hem 
tingut nosaltres cap al poble 
també ha estat positiva. 
Sempre que hem pogut, 
hi hem col·laborat.

Amb què col·laboreu?
I: Hem col·laborat a la 

Caminada de les Guilleries, 
a la Fira del Tupí, a l'encesa 
d'espelmes a les Set Fonts, 
al Torneig de Bàsquet, etc. 
També som cooperativistes 
del Casal d'Avis.

O: S'està perdent el 
voluntariat. Em dona la 
sensació que abans hi 
havia més gent i ara ja no 
n'hi ha tanta. També s'han 
perdut més activitats.

Com vau començar 
a col·laborar?

I: La meva germana 
Rosa ens va demanar si 
la podíem anar a ajudar a 
fer l'esmorzar a Torrents i 
vam començar a anar-hi.

Sempre has estat molt a 
prop de la teva germana.

I: Ens ha ajudat molt 
sempre i també li hem fet 
costat, sobretot quan va 
enviudar. I en el moment que 
ens va demanar per fer de 

voluntàries li vam dir que 
sí. De fet, a casa també 
hem estat molt units.

Des del 2005, vau venir 
a viure a Sant Julià. Per 
què us va agradar?

O: Els meus avis són d'un 
poblet d'Aragó, Alloza, on 
hi anàvem tots els estius. 
En entrar a aquest pis, vaig 
veure que estava igual de 
distribuït que la casa del 
poble: amb dues plantes, els 
festejadors... Vam fer mans 
i mànigues per comprar-
la! A més d'això, només 
d'entrar al poble hi ha 
l'espectacle dels plataners, 
tens el bosc a tocar i llavors 
hi havia activitats a dojo, 
com les festes del carrer de 
la Mercè o els frescajocs!

I: Era un poble molt viu 
i s'hi feien moltes coses. I, 
a més, vam tenir la sort de 
tenir la meva germana aquí.

A quins llocs de bosc 
us agrada anar?

O: A mi m'agrada 
investigar i ficar-me 
per caminets. Algunes 
vegades les passo 
magres. M'agraden molt 
les Baumes de Sant Julià. 
És un lloc molt tranquil.

I: No vaig gaire a caminar, 
però tiro més cap a Sant 
Llorenç on hi ha unes 
vistes precioses. Ara, des 
que tenim el jeep, anem 
tirant per carreteres i 
anem coneixent llocs.

Us vau conèixer a 
través de l'esport. Quin 
practiqueu ara?

O: Petanca i només 
dos dies a la setmana!

I: Ens havien demanat 
d'entrenar l'equip de 
noies de futbol de Sant 
Julià. Però era un lligam!

Carles Fiter

"No hem 
sigut mai 
activistes.
No hem
fet mai
gaire soroll"

"Les dones 
lesbianes 
han estat 
més temps 
amagades"
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Aquest és el quart reportatge 
dedicat a la recollida i tractament 
d’aquells elements que llencem 
un cop usats. Hem publicat el de 
les aigües residuals, el de les es-
combraries i el de la roba usada. 
En aquest parlem dels envasos 
de vidre.

El vidre és una barreja de di-
verses substàncies en dife-
rents proporcions (sílice, car-
bonat de sodi i carbonat de 
calci) que s’obté per fusió a 
uns 1.500  graus. 

A Catalunya, la recuperació 
del vidre es va iniciar a la ciutat 
de Barcelona el mes de febrer 
de 1982.

Actualment, el destí princi-
pal del vidre procedent de la 
recollida selectiva és el reci-
clatge per a la fabricació d'en-
vasos i una fracció minoritària 
és per a la fabricació d'altres 
productes, bàsicament per a la 
construcció. En funció de les 
característiques del produc-
te final de vidre que es vulgui 
fabricar s'utilitza més o menys 
quantitat i qualitat de vidre re-
ciclat.

Quan llencem un envàs de 
vidre al contenidor -i a partir 
de l’any que ve quan el deixa-
rem dins del cubell i el traurem 
al portal de casa el dia que to-
qui-, l’empresa encarregada 
del transport el porta a la plan-
ta de tractament. Allí s’eliminen 
les impureses com ara taps, 
restes de metall o plàstic i es 
retira la ceràmica, la porcella-
na o el cristall de plats, copes 
o gots. Aquests tres elements 
mai han de reciclar-se al cos-
tat del vidre a causa de la seva 
diferent composició. Tot el vi-
dre finalment es tritura i separa 
per colors amb màquines per 
obtenir vidre triturat, la matèria 
primera que donarà novament 
vida al vidre. Actualment el vi-
dre es porta a l’empresa Jor-

Què se’n fa del vidre que llencem al contenidor?

avantatges
del reCiClatge 
del vidre

► 25% menys de 
consum d’energia 
en la fabricació

► Menys emissió 
de gasos a 
l’atmosfera

► Es pot reciclar 
eternament

► És viable en 
circuits locals 
pel seu pes, 
que complica el  
transport; això 
també afavoreix 
l'economia local

això sí, això no

► Què es pot reutilitzar 
i reciclar: tota mena 
d’ampolles i pots de vidre

► Què no es pot 
reutilitzar o reciclar
i per tant no hem de 
posar al contenidor:
copes de vidre i cristall, 
plats de vidre o vidre pla 
etc, pel seu contingut en 
plom que no el fa apte per 
a ser reciclat

► Què no hem de tirar 
als contenidors de vidre:
taps de metall i altres 
objectes que compliquin 
i encareixin la tria i el 
reciclatge
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les dades

► A Catalunya hi ha 
38.000 contenidors 
que recullen 181.578 
tones de vidre a l’any

► A Sant Julià de 
Vilatorta hi ha 29 
contenidors que l'any 
2021 han recollit 116 
tones de vidre, que 
representen 101 grams 
per habitant i dia.

L'any vinent estrenarem el nou sistema
de recollida de vidre porta a porta
 Sant Julià de Vilatorta fa uns anys que va apostar per un 
model de recollida cada cop més personalitzat que ha estat 
molt eficient per reduir el rebuig i ha facilitat el reciclatge. 
El proper pas és implantar el sistema de recollida de vidre 
porta a porta que començarà a funcionar a principis del 
2023. Aquest sistema afavorirà encara més el reciclatge del 
vidre i en facilitarà la recollida que es farà amb cubells que és 
podran treure cada quinze dies, els dimecres que ara no hi 
ha recollida de cap fracció, alternant-se amb la recollida del 
rebuig. Per altra banda es retiraran els contenidors actuals 
que ocupen espai a la vida publica i que sovint són objecte 
de bretolades i tenen un alt cost de manteniment. Amb això 
també es vol aconseguir un poble més net i endreçat.

ge Santos de Mollet del Vallès 
que es l’empresa assignada en 
el conveni entre l'Agència de 
Residus de Catalunya -ARC- i 
Ecovidrio.

El vidre triturat es trasllada a 
les vidrieres o fàbriques d’en-
vasos. És aquí on succeeix la 
veritable màgia. Els petits tros-
sos de vidre es fonen al forn a 
altes temperatures. La gota de 
vidre es modela i es converteix 
novament en un envàs sense 
que hagi perdut gens ni mica 
la seva qualitat ni propietats 
originals.

Les empreses que adqui-
reixen aquests nous envasos 
inclouen en la seva etiqueta 
el punt verd que significa que 
compleixen amb la llei de fi-
nançar el reciclatge de l’envàs. 
La cadena de reciclatge de vi-
dre no acaba aquí. Pot repe-
tir-se infinites vegades.

 Reciclar vidre és preservar 
la natura. Entre d’altres avan-
tatges, amb aquest procés 
s’evita l’extracció de noves 
matèries primeres i l’erosió del 
sòl, s’impedeix que creixin els 
abocadors, es minimitzen les 
emissions de CO₂ a l’atmos-
fera i s’estalvia energia en la 
fabricació de nous envasos. 
Reciclar el vidre és lluitar con-
tra el canvi climàtic.
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S’acosta el diumenge de Pas-
qua per gaudir i compartir les 
caramelles amb el cant i la mú-
sica com a fil conductor. L’Aula 
de Música Santi Riera de Sant 
Julià de Vilatorta esperem amb 
il·lusió i ganes aquesta diada 
per mostrar el treball que hem 
fet durant aquests primers me-
sos de l’any.

Les caramelles són un tradi-
ció catalana més que centenà-
ria a casa nostra. Les Carame-
lles Infantils volem contribuir a 
preservar aquest patrimoni cul-
tural posant el nostre granet de 
sorra per afermar, encara més, 
la tradició més tradicional i anti-
ga de Sant Julià de Vilatorta.

Durant aquest dos darrers 
anys que han molt complicats 
a causa de la pandèmia, no 
hem pogut fer la nostra singu-
lar cantada de caramelles, però 
finalment, el proper 17 d’abril, 
hi tornarem a ser. Sortirem a 
cantar caramelles pels carrers 
de Sant Julià i ens agradarà 

El nostre repertori 
El nostre repertori està com-
post per cançons populars 
d’arreu del país i d’una se-
lecció de caramelles que 
compartirem amb les Ca-
ramelles del Roser, algunes 
de les quals ja formen part 
indispensable del nostre re-
pertori:

1. Els Petits Gnoms
2. El cistell d’ametlles
3. Cada dia surt el Sol
4. La gata i el belitre
5. Un senyor damunt d’un ruc
6. L’Hereu Riera
7. Som Vilatortins
8. Narinant
9. Nit de Pasqua

El diumenge
17 d'abril -diada de 

Pasqua Florida-
les Caramelles

Infantils tornarem
a escampar els

nostres cants al vent
molt que tots aquells infants i 
no tant infants que hi vulguin 
participar, es puguin ajuntar 

amb nosaltres per celebrar la 
gran diada. 

Tot i que potser encara no 
haurà sortit la revista, us oferim 
també la possibilitat d’assistir 
als assajos oberts que es fa-
ran els dies 24 i 31 de març i 7 
d’abril a l’Aula de Cultura. Els 
nens i nenes que vulguin venir 
tindran el llibret de les cançons 
i les podran aprendre amb no-
saltres. Us convidem a com-
partir aquesta diada tan espe-
cial per a tots. Qui s’hi vulgui 
apuntar només ha d’omplir un 
petit formulari que trobareu en 
aquest codi QR que us adjun-
tem. Durant els assajos us ani-
rem donant la informació dels 
horaris del dia 17. 

Ah!  També ens plau comu-
nicar-vos que les Caramelles 
Infantils de l’Aula de Música 
Santi Riera de Sant Julià de Vi-
latorta participarem, per prime-
ra vegada, a l’Aplec Carame-
llaire que es farà el diumenge 
24 d’abril. 
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El mes de febrer passat vam re-
prendre els assajos després de 
noves cancel·lacions inespe-
rades. L'objectiu era preparar 
la Pasqua en temps rècord, ja 
que habitualment començàvem 
a assajar a principis de novem-
bre. Teníem a favor que la peça 
que estrenarem aquest any ja la 
vam assajar durant la prepara-
ció de la Pasqua del 2020, que 
al final no vam poder celebrar; 
i en contra, que portàvem gai-
rebé dos anys sense cantar. En 
aquest context, hem preparat 
un repertori assumible i ens ha 
sorprès que tot torna a sonar 
més fàcilment del que pensà-
vem, potser amb un optimisme 
renovat gràcies a les noves -i 
joves- incorporacions.

Aquest any estrenarem la 
peça "Festívola", la número 49 
del nostre repertori, que haví-
em començat a assajar per a la 
Pasqua de 2020 i que malaura-
dament no vam poder estrenar. 
Aquesta peça la va deixar ina-
cabada el compositor Santi Ri-
era, i l'actual codirector de les 
Caramelles, Jofre Bardolet, en 
va finalitzar la composició i har-
monització procurant ser fidel 

a la idea inicial. La lletra es del 
poeta Anton Carrera, col·labo-
rador habitual de les Carame-
lles del Roser.

Començarem a les 9 del matí 
davant del monument a les Ca-
ramelles del Roser situat a la 
plaça de l'U d'Octubre i conti-
nuarem cantant pels carrers del 
centre del poble i retornarem 
al mateix lloc d'inici pels volts 
de migdia fer una cantada con-
junta amb la colla de Carame-
lles infantils i compartir el refri-
geri que cada any ens ofereix 
l'Ajuntament.

Acabada la missa, entre dos 
i tres quarts d’una, dins l’es-
glésia interpretarem els Goigs 
del Roser i ens encaminarem 
novament davant de l'Ajunta-
ment per cantar les corrandes, 
el Som Vilatortins i l'Adéu-siau, 
conjuntament amb la coral 
Cants i Rialles. La diada finalit-
zarà amb el sorteig de la mona 
de Pasqua gentilesa de Pas-
tisseria Crossandra entre les 
persones que hagin fet el seu 
donatiu. En el passant també hi 
col·laboren Alimentació Fiter - 
can Fil i el Frankfurt.

Per on passarem?
Sortirem a cantar a les 9 del 
matí davant del monument a 
les Caramelles i continuarem 
pel següents carrers: 

carrer de la Mercè
l'era del Boixó,
av. Sant Llorenç
c. de Jesús,
c. del Perer
c. de la Nanna Xica
c. del Montseny
c. de Jesús

pl. Major
c. del Pont
c. del Rector Roca
c. de la Font
av. de Sant Jordi
av. Ntra. Sra. de Montserrat
c. de Núria
pl. de l’U d'octubre.
Interpretació a l'església
i cantada final a la plaça
de l'Ajuntament.

El diumenge 
17 d'abril les 

Caramelles del 
Roser sortirem 

a cantar els 
Goigs del Roser 

i estrenarem 
"Festívola"
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Si la covid no fa mudar els 
plans com ha passat aquests 
darrers dos anys, l’endemà de 
Sant Jordi la plaça Major aco-
llirà l’acte central del 43è Aplec 
Caramellaire de Sant Julià de 
Vilatorta que comptarà amb 
set colles d’arreu del país i de 
la Catalunya Nord, amb un re-
pertori molt ampli i variat de 
caramelles. Enguany cal desta-
car dues novetat importants: la 
participació per primera vega-
da de les Caramelles Infantils 
de Sant Julià i la intervenció del 
cor infantil Coral Mestre Güell, 
de Tàrrega. Feia molts anys 
que el certamen caramellaire 
del nostre poble (Concurs, Tro-
bada i Aplec Caramellaire) no 
comptava amb la participació 
d’una colla vinguda de les co-
marques lleidatanes.

L’Aplec Caramellaire és or-
ganitzat per l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta amb la 
col·laboració de les Caramelles 
del Roser. En aquest certamen 
es conviden expressament les 
colles i se’ls ofereix l’esmorzar 
i el dinar gratuït pels cantaires i 
a preu de cost per als acompa-
nyants. Si venen amb autocar 
se’ls abona el 50% del cost del 
desplaçament.

Programa
de
l'Aplec
Caramellaire

De 9 a 10 matí: Arribada de les colles a la plaça de l’U d'Octubre 
i esmorzar (xocolatada desfeta, coca i vi dolç)

A 2/4 d’11 matí: Tomb caramellaire pels carrers del nucli antic 
(Les Caramelles del Roser obriran el seguici amb el cant dels Goigs 
del Roser. En els llocs indicats les colles convidades cantaran una 
caramella) 

A 2/4 de 12 matí: Actuació de les colles a l’escenari de la plaça 
Major (cada colla interpretarà 5 o 6 peces). Intervencions d’uns 15 
minuts)

A les 2 migdia: Dinar de germanor al pavelló, servit per el Graeller 
Rialler.

A continuació: Sobretaula i comiat amb el Cant dels Adéus 

Les set colles participants 
Caramelles Infantils, Sant Julià de Vilatorta
Cor Infantil Coral Mestre Güell, de Tàrrega
Coral Cants i Rialles, Sant Julià de Vilatorta
Coral Camprodon, Camprodon
Cor de Tiana, Tiana
A Tous... Choeur, Pontellà-Nyils (Catalunya Nord)
Caramelles del Roser, Sant Julià de Vilatorta

El diumenge
24 d'abril 

-l'endemà de
la diada de
Sant Jordi-

es farà l'Aplec 
Caramellaire
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utVoleu millorar la vostra salut? 
practiqueu la serenitat
La serenitat és estat d’ànim de 
tranquil·litat i de calma. Aquest 
estat d’ànim us pot ajudar a te-
nir una actitud positiva per així 
afavorir la salut. Si sou més fe-
liços tindreu millor la tensió, el 
sucre, i el colesterol, agafareu 
menys refredats i viureu més 
anys i amb més salut.

La Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunità-
ria (CAMFIC) us presenta uns 
consells relacionats amb la se-
renitat.
• Intenteu veure el costat po-

sitiu de tot el que us envolta, 
no us enfadeu per coses que 
no ho mereixen.

• Eviteu jutjar els altres, enca-
ra que siguen diferents, ac-
cepteu-los tal com són.

• Trobeu un equilibri entre el 
que us esforceu i les recom-
penses que us doneu.

• Trobeu una estona cada dia 
per a vosaltres, per pensar, 
per escoltar-vos, repas-
sar l’agenda, respirar, rela-
xar-vos.

• Recupereu algun dels vos-
tres entreteniments preferits.
Estimeu el vostre cos, do-
neu-li una vida sana, alimen-
teu-lo de forma saludable. 
Eviteu el tabac i l’alcohol, feu 
exercici regularment.

• Descanseu, respecteu les 
hores de son i no forceu el 
cos fins que no pugueu més.

• Aprofiteu les estones d’es-
pera per descansar, respirar 
i mirar al voltant amb calma. 
En situacions de tensió res-
pireu un moment amb cal-
ma, si és possible.

• Si voleu alguna cosa, dema-
neu-la, no us quedeu espe-
rant que els altres ho endevi-
nin.

• Si teniu preocupacions, aga-
feu una llibreta i escriviu. Us 
ajudarà a ordenar les idees i 
a sentir-vos millor.

Davant d'un problema es po-
den fer tres coses:

- Actuar: arreglar-lo, si es pot, 
o millorar-lo, parlar-ne, de-
manar ajut, tallar, fugir...

- Acceptar-lo.
- Patir: enfadar-se, deprimir-se.

És normal que un problema 
o disgust us deixi tristos o en-
fadats. Feu el que pugueu per  
millorar la situació intenteu no 
preocupar-vos massa. La pre-
ocupació no arregla res.
• Eviteu preocupar-vos en ex-

cés pels problemes dels al-
tres (fills, amics, etc.), deixeu 
que ells es preocupin i vosal-

tres sereu més útils per aju-
dar-los en el que es pugui.

• Esforceu-vos per fer les co-
ses fen fetes cada dia, això 
us ajudarà a sentir-vos millor.

• Somrieu, saludeu als altres, 
sigueu amables, gaudiu dels 
bons moments.
En definitiva, preneu-vos 

la vida amb més serenitat, 
la vostra salut us ho agrairà. 
Sentiu-vos a gust amb la vida 
i somrieu. 

Consultori municipal
de Sant Julià de Vilatorta

Serenitat, escultura d'Eulàlia Fabregas de Sentmenat

El mes de desembre passat van començar les obres de cons-
trucció de la biblioteca a la primera i segona planta de l'edifici 
de l’Arca de Noè. Les obres comporten soroll i vibracions i en 
aquest cas la situació és més complexa perquè el consultori 
està situat a la planta baixa. Per això s'estan prenent totes les 
mesures perquè la incidència sigui el menor possible. També 
amb la direcció d’obra i el personal del consultori s’ha fet 
un pla de coordinació. Des de l'Ajuntament demanem com-
prensió a tots els usuaris mentre durin els treballs. En cas de 
queixes o més informació per les obres, dirigiu-vos a l’Ajun-
tament. Des del Consistori es vol evitar que els professionals 
del consultori hagin de rebre, a més a més, les queixes dels 
usuaris pel soroll.

L’Ajuntament demana comprensió 
als usuaris del consultori amb les 
obres de la biblioteca
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Josep Erra, 30 anys de forner de ca la Nanna
Amb 17 anys acabats de fer, en Josep Erra Sañé 
va marxar de la masoveria de  Cànoves, on vivia 
amb els seus pares i germans (era el quart de 
cinc germans), per anar a fer d’aprenent a cal 
Campaner de Folgueroles, on en Peipoch li en-
senyaria l’ofici de flequer. Allà amb esforç i mol-
tes hores de feina va adquirint els fonaments 
bàsics de tot el procediment de fer pa. “Es pas-
tava la mescla de farina i aigua a mà, llavors 
es dividia aquesta massa en diferents porcions 
que, un cop pesades a la balança, es deixaven 
reposar i fermentar abans no es posaven final-
ment a coure al forn”. “Era un forn fix gran, on 
es ficaven els feixos de llenya a dins mateix, un 
cop fet el foc i ja ben calent, s’apartava el caliu 
a una banda i es netejava la cendra per poder 
introduir-hi els pans el temps necessari de que-
dar ben cuits i cruixents”. “Teníem molta clien-
tela, fins i tot baixava molta gent de Sant Julià”. 

A casa d’en Peipoch hi va viure com un més 
de la família tots els anys d’aprenentatge, “de 
vegades a la tarda m’escapava fins a Sant Julià, 
aprofitant per anar a berenar a Cànoves i així 
estar una estoneta amb els de casa”. Quan es 
va acabar el contracte d’arrendament, en Pei-
poch va traspassar el negoci i va obrir un forn 
a Granollers. Va coincidir també que en Josep 
havia de marxar a fer la mili. En tornar, va conti-
nuar treballant de forner amb els nous amos de 
can Campaner, els Barnils. És llavors quan va 

conèixer la Teresa Pallarols, d’arrels folguero-
lenques -de can Pons-, que residia a Sant Adrià 
del Besòs i pujava uns quants dies a l’estiu per  
fer una visita als tiets, que eren els nous forners 
de can Campaner. (Anys després, el 28 d’abril 
de l’any 1965, es casarien a la capella de Càno-
ves, “amb el marquès de Vilallonga, Josep de 
Fontcuberta, fent-nos de testimoni”).

Cansat dels mals horaris de forner deixa la 
feina de Folgueroles per tornar a casa i treballar 
a la fàbrica d’en Roma.

Al cap de poc, els amos del forn de pa de 
ca la Nanna de Sant Julià, (situat al costat de 
la “lecheria”), volen traspassar la fleca. “Hi vaig 
veure una bona oportunitat i, amb l’ajuda dels 
meus pares, em vaig quedar el negoci”. “Jo lla-
vors encara era solter i la meva germana es va 
posar rere el taulell per despatxar a la botiga”. 
“L’endemà mateix d’obrir ja vàrem tenir molta 
feina, a part dels clients habituals d’abans, tam-
bé en van venir molts de nous que ja em conei-
xien de Folgueroles”.

Ja instal·lat i amb el negoci iniciat es va casar 
amb la Teresa. “Va deixar la seva professió de 
mestra per venir a ajudar-me i fer-se càrrec de 
la botiga”. “Vam fer un bon equip i durant 26 
anys vam portar el negoci junts, un estil de vida 
que va implicar tots els membres de la família”.

En un forn de pa s’ha de treballar moltes ho-
res, de nit a l’obrador i de dia a la botiga, també 

En Josep Erra traient el pa del forn de la nova botiga. 
Actualment té 90 anys i viu amb la seva esposa, 
Teresa Pallarols, acompanyats de la seva família,
al pis de sobre el forn.
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des com Nadal, Pasqua o Sant Joan, encara 
més, perquè s’hi afegia l’elaboració de les tra-
dicionals coques. Comptava amb l’ajut del meu 
sogre, que m’ho deixava tot a punt perquè jo 
només m’hagués d’encarregar de fer el pa i les 
coques”. També tenia un treballador fix i dies 
de molta feia, ens ajudaven familiars i llogàvem 
més ajudants. Suposava també dormir poques 
hores, “només quatre o cinc. I sols tancàvem 
els diumenges a la tarda per descansar”. Més 
endavant,  van començar a tancar també els di-
lluns.

“El pa es una matèria viva, tot ha d’estar molt 
ben equilibrat (les quantitats, la temperatura, la 
humitat i el temps d’enfornat) perquè la massa 
fermenti i evolucioni per tenir la molla esponjosa 
i la crosta cruixent d’un bon pa acabat de fer, i 
sempre amb ingredients de qualitat”.

Al forn de ca la Nanna s’hi elaboraven bar-
res, barrots, rodons de mig, de quart, de quilo i 
dos quilos, llonguets i panets de Viena. En Jo-
sep també feia unes coquetes amb unes for-
mes molt característiques: “d’ànec, d’estrella, 
de molinets i de trenes. Encara hi ha molta gent 
que m’ho recorda!”. La seva especialitat pròpia 
però, eren la coca llarga de pa i la coca d’ou, 
“amb les fórmules que recordava d’en Peipoch 
i de la meva pròpia experiència...”, i que avui 
encara formen part de la memòria de molts vila-
tortins de tan bones que eren.

A part de pastar i enfornar tota la nit, prove-
ïa també els restaurants, el col·legi del Roser i 
les cases de pagès de Vilalleons, fent el repar-
timent del pa acabat de fer perquè tothom el 
tingués a primera hora i poder començar el dia.

També feien magdalenes, croissants, ensa-
ïmades…, “sobretot a l’estiu, quan venien els 
estiuejants i enviaven les minyones a la botiga 
per comprar l’esmorzar dels senyors”.  

Moltes vegades quan acabaven les sardanes 
dels dissabtes d’estiu, o quan el jovent tornava 
de la discoteca “trucaven a la porta de l’obra-
dor per veure si els podia vendre coca o pastes. 
Es veu que sentien la flaire de pa i de coques 
acabades de fer”.

La gent anava a comprar a la botiga amb la 
coixinera del pa i els la deixava perquè l’omplis-
sin amb la comanda, “gairebé coneixíem quina 
era de cadascú pels bonics dibuixos brodats 
que tenien”, ens diu la Teresa. També es fiava 
a la canalla, que sovint compraven el berenar 
amb un “ja passarà la mare…” que s’apuntava 
a la llibreta, fins que la mare passava a pagar. 
Com a curiositat hi havia el que s’anomenava 
“la torna”, “amb una ganiveta de guillotina tallà-
vem trossets de pa que posàvem a la balança 
per acabar de fer el pes estipulat del que s’ha-

via comprat, i que mai arribaven a casa perquè 
la gent, sobretot els nens, s’ho menjaven pel 
camí”.

“A la botiga hi despatxava la Teresa, la iaia 
Magdalena i una dependenta fixa. La meva filla 
Mercè els caps de setmana, l’estiu i sempre que 
podia. Al llarg de tots aquests anys hem tingut 
diverses dependentes, totes amb dedicació i 
gran professionalitat. Quan sortien a la botiga 
totes anaven ben conjuntades amb davantal  o 
bata blanca, a punt per vendre".

El 4 de novembre de l’any 1973 en Josep i 
la Teresa estrenaren casa pròpia, amb un local 
gran i espaiós per a la botiga i l’obrador. Estava 
situada a la mateixa avinguda de Montserrat, 
a l’altra banda del carrer, un tros més avall de 
l’antiga botiga de ca la Nanna, conservaren el 
mateix nom pel que ja eren coneguts: “en Pep i 
la Teresa de ca la Nanna”.

Allà hi instal·laren un nou forn giratori també 
de llenya, més modern i pràctic que el fix que 
hi havia a l’antiga fleca. “No havies de netejar 
i treure la cendra cada vegada d’enfornar, per-
què el foc cremava per sota, i en ser giratori 
podies fer diferents fornades a l’hora, cosa que 
t’estalviava molt temps i feina”.

Sempre van cuidar molt la imatge de la botiga 
i als aparadors s’hi exposaven molt ben guar-
nits els diferents pans, “o un pessebre dins d’un 
pa cada Nadal, o els trofeus del cros escolar del 
col·legi Verge del Roser o d’altres actes que es 
fessin per la Festa Major del poble”.

Amb seixanta anys en Josep decideix plegar 
i jubilar-se, “estava molt cansat i tampoc em 
trobava gaire bé”, i així l’octubre de l’any 1991 
va traspassar definitivament el negoci de ca la 
Nanna. “Sempre estaré molt agraït als clients i 
a la gent de Sant Julià” 

Xevi Pona - Lluís Vilalta

La Teresa Pallarols darrera el taulell de l'antiga
ca la Nanna (1967)
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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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La Carmeta, de tarannà enginyós i d’estil molt 
pràctic era una elet! com totes aquelles dones 
de postguerra es desfeia per portar a taula tot 
el que podia per “alleugerir la gana persistent”. 
Darrere les cases on vivíem, els horts termene-
javen i, com a veïna, de debò era un regal par-

Per un "si de cas..."
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Farinetes o altrament dit farro, és un plat típic de l'hivern i econòmic. Es consumeix gairebé a tots 
els Països Catalans. En temps anteriors a la introducció del blat de moro procedent del continent 
americà es feien servir diferents cereals, tanmateix el blat de moro va reemplaçar-los de manera 
important, encara que es conserven, i avui dia es recuperen, farinetes d'altres tipus (farina de fajol, 
de cigró, de guixes, de blat, d'arròs, d'altres cereals o de barreges d'aquests). La farina, usualment 
torrada, es barreja amb brou o aigua, en una proporció d'uns 40g-50g de farina per a cada quart 
de litre de líquid (quantitat per una persona).

Les farinetes se solen combinar tradicionalment amb col o carbassa i fa de guarnició de plats de 
carn contundents de caça o guisats. Antigament, es feien amb un brou gras de porc o amb greix 
de bullir les botifarres. La pasta es passa per la paella i s'hi sol afegir cansalada fregida o greixons. 
De de la pasta que queda torrada i enganxada al cul de la paella s'en diu torraines i és una menja 
deliciosa. 

El nom català de farinetes, ve del mot farina. Es té constància que a l'antiga Grècia ja es feien 
farinetes amb farina d'ordi. A l'Imperi Romà es menjaven també de blat. La recepta del farro apareix 
ja als llibres de cuina medievals catalans (Llibre de Sent Soví, Llibre del Coch). El seu origen és molt 
humil, com una alternativa a menjar blat o blat de moro.

Al segle XVI, la pobresa de les terres gascones i del Llenguadoc va portar molts dels seus habi-
tants cap als Països Catalans. Els pagesos consideraven que les farinetes eren un menjar "inferior, 
propi de les gallines" Actualment, cuines com la italiana o la de la Garrotxa reivindiquen aquest plat, 
de vegades amb presentacions modernitzades o enriquides amb algun ingredient local de prestigi, 
com per exemple la tòfona.

lar-hi, perquè sempre en tenia “una per dir”.
Com feia molta gent, tarda enllà acostumava 

a treure el nas darrera l’hort per sopar, a peu 
dret, el plat de farinetes reescalfades sobreres 
de dinar, mentre el giravoltava amb manya es-
campant-les per les vores (a temperar) abans 
d’endur-se-les a la boca amb la cullera de fusta.

Un dia veient-la tant “a la seva”, emotiu, vaig 
comentar: 

-Carmeta, se’m fa estany que sopeu sola, i 
a més quan sé que aviat us arribarà en Jep de 
feinejar i podríeu fer-ho amb tan bona compa-
nyia. 

Llavors la dona, copsant-me la intenció, con-
siderada em deixà anar: 

-Ai mira noi! què vols que et digui, cada per-
sona té les seves dèries; per això ja fa temps 
que vaig decidir que “si m’arriba amorós, sopa-
rem tots dos; i si m’arriba empipat... jo ja hauré 
sopat!

Per sucar-hi pa!

JoBoTo

Les
farinetes
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Aquest fet llastimós i lamenta-
ble que va fer perdre l'antiga 
imatge de Santa Maria de Vi-
lalleons serà el fet providencial 
que farà néixer i créixer la ca-
pella de Puig-l'agulla, que aviat 
reemplaçarà l'antiga advocació 
de la parroquial, fins al punt 
d'eclipsar-la totalment més 
tard. Avui comptada gent ens 
sabria dir que Puig-l'agulla és 
el fill i la continuació de l'antic 
culte a Santa Maria de Vilalle-
ons.

L'incendi de l'església de Vi-
lalleons, que va fer perdre tots 
els seus antics altars, va ser 
provocat pels francesos en una 
de les moltes invasions que 
varen fer a Catalunya i en con-
cret a la plana de Vic a partir de 
1652.

L'any 1652 va acabar la fa-
mosa guerra dels Segadors, 
iniciada amb el Corpus de Sang 
de Barcelona del 7 de juny de 
1640. Fou una guerra dels ca-
talans contra el rei de Castells 
Felip IV i, en especial contra el 
seu privat o ministre, el com-
te-duc d'Olivares.

Per evitar les represàlies de 
Castella i dels seus famosos 
terços, els catalans varen esco-
llir com a rei Lluís XIII de França, 
el qual amb això veia una ma-
nera d'afeblir i combatre els reis 
castellans. En realitat fou una 
equivocació històrica, perquè 
els francesos varen mirar sem-
pre més pels seus interessos 
que pels de Catalunya i aques-
ta aventura ens va costar, a la 
llarga, la pèrdua de la Catalunya 
Nord i els comtats de Rosselló, 
Conflent, Vallespir i mitja Cerda-
nya, en la mal anomenada Pau 
dels Pirineus de 1659.

Cansats de les arbitrarietats 
dels francesos, l'any 1652, els 
catalans varen tornar a reco-
nèixer com a rei Felip IV i les 

L'incendi de l'església de Vilalleons del 1654

tropes i el govern francès fo-
ren expulsats de Catalunya. Els 
francesos, tanmateix, no s'hi 
varen avenir i al llarg del segle 
XVII varen atacar cinc vegades 
com a mínim el Principat i en-
vaïren en quatre ocasions la 
nostra comarca.

La primera d'aquestes inva-
sions va tenir lloc cap a finals 
de l'any 1654. Durant un parell 
de mesos les tropes que ronda-
ven per la comarca sense po-
der prendre la ciutat de Vic es 
dedicaren a saquejar esglésies 
i pobles, i a cometre tota classe 
de fellonies. Tenim una detalla-
da relació dels robaments, sa-
crilegis, befes i maltractaments 
a capellans i a altra gent fets 
pels francesos, gràcies a l'ex-
comunió que contra ells es va 
proclamar a totes les trones de 
la nostra diòcesi i el 21 d'abril 
de 1655.

En el document d'aques-
ta excomunió, fet redactat pel 
Vicari General del bisbat de 
Vic, i del qual es guardava un 
exemplar a l'arxiu parroquial 
de Vilalleons, s'expliquen amb 
detall totes les malifetes dels 
francesos a cadascuna de les 
parròquies de la plana de Vic, 
puix que la resta de la diòcesi 
es va veure lliure d'aquesta pla-

ga. Llegim sobre Vilalleons: 

"Item a 6 de dit mes [desembre 
de 1654], arribant moltas tropas 
de soldats del mateix exèrcit de 
França a la iglesia parrochial de 
Sancta Maria de Vilalleons, en-
traren dins de aquella per la por-
ta del campanar de dita iglésia, 
havent desbotada dita porta y de 
la casa de la rectoria, y robaren 
de dita iglésia diversas presenta-
llas donada a Nostra Senyora, la 
capa pluvial, que era de broca-
dello, quatre casullas, tres càmits 
ab sos àmits y cinyells, vint esto-
vallas dels altars, tres ganfarons 
de domàs, tres ciris molt gros-
sos, quatre capillas de la cus-
tòdia, sis corporals, lo tàlam de 
domàs y moltas altras cosas de 
dita iglésia, y després lo endemà 
tornaran las ditas tropas o altras 
de dit exèrcit y posaren foch a la 
dita iglésia parrochial, del qual es 
restada cremada la major part de 
aquella y los demés altars y imat-
ges així de Christo Nostre Senyor 
y de Maria sanctissima, com los 
de molts altres sancts, havent ro-
bat tot lo blat y demés grans y 
tots los mobles del rector de dita 
rectoria y de moltes altres perso-
nas que, per major seguretat, ho 
havien aportat a las ditas iglésia 
y casa."

Cinquè capítol dedicat a Vilalleons en motiu dels 75 anys de la seva fusió amb Sant Julià de Vilatorta, el 1946. 
Capítols publicats anteriorment en aquesta secció de Cròniques de Vilalleons: Evocació històrica; La vila d'en 
Lleó; El terme parroquial de Vilalleons; L'església de Santa Maria.
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Aquesta relació ve confir-
mada per dues altres relacions 
també coetànies, una de les 
quals feta pel rector de Vila-
lleons Mn. Francesc Balmes i 
enviada al bisbe de Vic, i l'altra 
del Llibre de notes, conservat al 
mas Lleopard, on s'expliquen 
també les primeres vicissituds 
i la construcció d'una capella a 
Puig-l'agulla. 

La relació del rector F. Bal-
mes, del 20 de desembre de 
1654 diu així:

"Im. S. lo die de Sant Nicolau, 
que comptàvem a sis del pre-
sent mes de desembre, arribà lo 
exercit francès en la Iglesia par-
roquial de Nostra Sra. de Vilalle-
ons, y en sent arribat dit exèrcit, 
se cagaren y s'en aportaren to 
lo que trobaren y'ls agradà dins 
ditta Isglésia; lo endemà torna-
rem per acabar de aportat-s'en 
lo que los abia romàs en ditta 
Isglésia, y encontinent pagaren 
foch en ditta Isglésia, en la qua'l 
s'és cremat lo Sacrari e Imatge 
de Nostra Senyora, retaules y 
ornaments de ditta Isglésia; y 
posaren foch en lo campanar, 
de hont son caygudas totas las 
campanas y cremat tot lo cam-
panar.

Lo poble està molt desconso-

lat per no dir-se missa en ditta 
Isglésia, y aver perduda la dita 
Imatge de Nostra Senyora, que 
tan era venerada per los feels 
crestians.

Suplico humilment a V. S. Ilma 
mania s'en donia avís del fahe-
dor, pera que se puga celebrar 
en dita Isglésia.

Déu Nostre Senyor donia a V. 
S. Ima. molt sanctas pascuas de 
Nativitat. 

Vilalleons y desembre a 20 de 
1654.

Humil capellà de V.S. Ilma. 
Francesch Balmes, pervere y 
rector de Vilalleons. 

Al Bisbe de Vich mi Senyor."

La tercera relació, la de Fran-
cesc Joan Lleopard, l'hereu del 
mas Lleopard, que va escriure 
el seu interessant Llibre de No-
tes, encara conservat al mas, 
complementa amb alguns de-
talls les dues relacions ante-
riors, per això també la trans-
crivim:

"Dilluns a 7 del mes de De-
sembre del any 1654 an cra-
mada la Iglésia com al dit cra-
maran-si dintre la iglésia sinch 
altars: primerament lo altar ma-
jor pintat y daurat molt bo en 
veneració de un Santa esmatge 
de N. Sra. trobada molt mirat-
glosament y de molta devoció, 
més un retaule pintat y daurat de 
Ntra. Sra. del Roser, més un al-
tre retaule de St. Isidro y un altra 
retaule de Sant Salvador, també 
molt bó y un de Sant Miquel, y 
una trona y escons y banchs 
per seure y més tot això moltes 
caxes y molts mobles de molta 
gent del lloch de Vilalleons y al-
tres particulars que tenien cosas 
retiradas per tenir-o més segur, 
tot ho an perdut per ver-se cra-
mat o robat en dita Isglésia de 
Vilalleons y quatre campanas se 
cremaren la fusta del que cay-
gueren en terra y se trencà una 
de grossa y les altres espallades 
y lo companà espatllat y cramat, 
entrant, vos promet, que és llàs-
tima de un tal dany, y tot assó 

és la pura veritat que jo ho he 
vist de mos propis ulls y poria 
escriura moltes altres coses de 
fam, pesta y guerra que Nostre 
Senyor per sa divina misericòr-
dia se vulla piedar de tot."

El pas dels francesos fou, 
per tant, funest per a Vilalleons 
i la seva església, puix que no 
solament es perderen els retau-
les i béns de l'església i de la 
parròquia, sinó que també els 
particulars varen perdre béns i 
collites que havien amuntegat 
en l'església, car confiaven en 
la seva immunitat i dret d'asil 
com a lloc sagrat. Els france-
sos no varen fer cabal de cap 
dret sagrat, i per això aquí i a 
tot arreu el mal que varen fer 
fou molt gran. 

L'església també va perdre 
els seus cinc retaules antics, 
per això tots els actuals, que 
abans hem descrit i que enca-
ra es conserven són posteriors 
al 1660, i va perdre també o se 
li va fer malbé la part alta del 
campanar o cos actual d'entra-
da a l'església.

Tanmateix, el més lamenta-
ble de tot fou la pèrdua i des-
trucció de l'antiga i venerable 
imatge de la Mare de Déu; així 
ho diu el rector Balmes en la 
carta o relació transcrita de la 
qual destaquen: Lo poble esta 
molt desconsolat per [...] aver 
perduda dita Imatge de Nostra 
Senyora, que tan era venerada 
per los feels crestians, i l'amo 
del Lleopard rebla el fet en dol-
dre's de la pèrdua del retaule 
major amb la Santa esmatge 
de Nostra Senyora trobada 
molt miratglosament y de mol-
ta devoció.

 Aquest fet posa, en un cert 
sentit, el punt final a l'atracció 
de Vilalleons com a santuari; 
perduda la imatge trobada, la 
devoció de la gent s'adreçà 
vers el lloc on s'havia fet la tro-
balla i d'on procedia el llegen-
dari culte a la Mare de Déu.

Antoni Pladevall Font

Dos gravats del segle XVII:
soldats francesos i la crema d'una 
església
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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
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Retaule de Sant Salvador
A Vilalleons es documenta una advoca-
ció a Sant Salvador des del 1227. Perdut 
el retaule antic que decorava la parròquia 
l’any 1654 per les destrosses de les tropes 
franceses, es decidí fer-ne un de nou d’es-
til barroc. Realitzat per l’escultor osonenc 
Bartomeu Ballester, autor del retaule major 
de Santa Maria de Vilalleons, es tracta de 
la seva primera obra documentada el 1661 
per la que cobrà 60 lliures. Daurat per Ber-
nat Colobrans i amb unes pintures de Nico-
lau Tor sobre escenes de la Passió, es va 
acabar el 1690.

Es tracta d’un retaule de petites dimen-
sions, com els quatre restants, però del tot 
idònies per ocupar la part frontal de la paret 
de la capella esquerra de l’església. Cons-
ta de dos pisos i tres carrers, al centre del 
qual s’obre una capelleta on avui trobem 
una escultura de Sant Antoni Abat que no 
és d’època. Originalment hi havia una talla 
dedicada al Salvador titular. La flanquegen 
dues taules pintades amb una Resurrecció 
a l’esquerra i una Ascensió a la dreta. Els 
baixos estan ornats amb unes apaïssades 
pintures en forma de fris amb episodis de la 
Passió de Crist i amb símbols del seu mar-
tiri. El segon pis del retaule consta de tres 
plafons amb tres sants: Sant Josep i el Nen 
(esquerra), el jesuïta Sant Francesc Xavier 
(centre) i Sant Antoni de Pàdua (dreta).

Columnes decorades, roleus vegetals en 
relleu i florons daurats i policromats com-
pleten l’aparell decoratiu de l’altar. El regis-
tre inferior del moble és de factura contem-
porània, del 1981 quan es decidí suprimir 
les antigues meses d’aquest i la resta d’al-
tars per unes de noves.

Retaule de Sant Miquel Arcàngel
Com l’anterior i l’altar major, és obra del 

fuster i escultor osonenc Bartomeu Balles-
ter, també artífex del retaule de Sant Segi-
mon de Puig-l’agulla tal com Elisenda As-
turiol descobrí i publicà a la revista Ausa el 
2010. Desconeixem el nom del pintor autor 
de les pintures. Es troba a la paret lateral de 
la capella esquerra.

El quadre central il·lustra un Sant Miquel 
Arcàngel vencent el dimoni. Sabem per 
una estampa similar que el seu artífex va 

Retaule de Sant Salvador

Retaule de Sant Miquel Arcàngel
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Retaule de la Verge del Roser

copiar un gravat de prop de 1660, potser 
de Peter van Balliu a partir de una pintura 
original de l’italià Guido Reni sita a Roma. 
L’arcàngel, advocat a l’hora de la mort i 
pesador de les ànimes, porta arnès i llarga 
capa vermella i brandeix una espasa men-
tre trepitja un dimoni amb el peu. Repre-
senta la victòria contra el pecat i l’heretgia 
protestant. De la seva boca es projecta 
una frase llatina: Quis ut deus (Qui com 
Déu) que simbolitza el triomf contra el mal.

Als laterals de la gran pintura i envoltats 
de profusa ornamentació en relleu veiem 
dues petites pintures ovalades amb un 
apòstol Sant Mateu i un altre amb els Sant 
Llucià i Sant Marcià, màrtirs executats per 
Deci el segle III i antics patrons de Vic en 
descobrir-se sorprenentment les seves 
relíquies dins l’església de Sant Sadurní, 
avui de La Pietat, a tocar del temple romà.

Una parella de columnes salomòniques 
per banda separen les pintures i eleven el 
pis superior on hi ha una talla contempo-
rània. L’ordre salomònic rep aquest nom 
en al·lusió a l’antic Temple de Salomó on 
sembla que s’hi havien utilitzat. Els fusts 
estriats estan decorats amb àngels, ocells 
i uns pàmpols de raïm al·ludint a l’Euca-
ristia. L’ordre salomònic expressa el vigor 
de l’Església. Nogensmenys el baldaquí 
de Sant Pere del Vaticà, obra de Bernini, 
és d’aquest dinàmic ordre d’estries entor-
tolligades.

Retaule de la Verge del Roser
Es troba a la capella dreta, en el mur 

frontal. Realitzat pel fuster i escultor de Vic 
Josep Albanell el 1663 va cobrar 90 lliures 
de la seva feina. Les pintures són de Jau-
me Madriguera, de Taradell, cobrades el 
1713 tal i com consta en el contracte con-
servat a l’Arxiu parroquial: “Concertat ab 
Jaume Madriguera de Taradell de daurar 
y pintar y estofar lo retaule de Nostra Se-
nyora del Roser per preu de vint dobles ab 
pacta que aja de pintar los quinse misteris 
de Nostra Senyora y los tres retaulons de 
dalt y aja de pintar Santa Rosa, Sant Joan 
y Sant Roch. Las pagas seran en comen-
çar de dorar se li donaran deu dobles y las 
altres deu en acabat la feyna de dorar y 
pintar y estofar”. 

Es tracta d’un altar de dos cossos i tres 
carrers. Al primer el protagonisme està 
compartit entre la pintura (Quinze misteris 
del Rosari) i l’escultura que trobàvem a les 
imatges de les tres capelletes (perdudes); 

Quadre de Sant Miquel 
Arcàngel, obra de Guido Reni 
(1575-1642)

Gravat de 1660, atribuït a 
Peter van Balliu
(1613-1660)
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avui trobem dues figures que, per bé que 
antigues, no són les originals talles barro-
ques. El segon pis del moble desplega tres 
taules amb pintures de sants: a l’esquer-
ra Sant Joan Baptista amb l’anyell místic, 
al centre la peruana Santa Rosa de Lima, 
coronada de roses i canonitzada el 1671, 
i a la dreta Sant Roc, protector contra la 
pesta i implorat en temps de males collites 
i epidèmies.

La Verge del Roser patrona de l’altar 
no hi és. Malgrat que aquests retaules es 
salvaren en bona mesura de les fogueres 
del 1936 algunes talles van haver de sacri-
ficar-se com sembla que aquí fou el cas. 
La devoció del Roser va ser una de les 
més importants a casa nostra en aquells 
temps. En part perquè es creia que havia 
ajudat a la victòria de les tropes catòliques 
en la Batalla de Lepant (1571). No hi havia 
parròquia al país que no tingués dedicada 
un altar o capella; a Sant Julià de Vilatorta 
el seu culte està més que demostrat a tra-
vés dels famosos goigs dedicats al Roser 
de les Caramelles almenys des del 1590.

Retaule del Sant Crist
Situat en el mur lateral, a la capella dre-

ta, es tracta del més tardà dels retaules. 
D’inicis del segle XVIII i d’artistes anònims 
també és el més senzill. Tan sols cons-
ta d’un quadre central amb una escultu-
ra de Crist crucificat que era portada en 
processó tal com observem per les nan-
ses a la base de la imatge. Aquesta talla 
és del segle XX. La pintura que l’acompa-
nya, amb una Mare de Déu dels Dolors i un 
Sant Joan, és antiga però no sembla que 
fos l’original. Per mossèn Fortià, un dels 
biògrafs del temple, sabem que antiga-
ment hi havia una imatge d’una Dolorosa 
feta per l’escultor de Gurb resident a Vic, 
Pere Quadres, però que es va perdre en la 
Guerra Civil del 1936.

L’altar té símbols referits a la Passió de 
Crist, els anomenats Arma Christi, com 
la corona d’espines o els tres claus de la 
creu a l’àtic. Mereixen menció les colum-
nes salomòniques disposades aquí en trí-
ada, amb pàmpols de raïm i angelets vola-
dors entre les estries. El sòcol del retaule, 
amb imitacions de marbrejats, és com la 
resta, de fusta pintada i té desapareguda 
la mesa d’altar original. 

Santi Mercader
Doctor en Història de l’Art

Retaule del Sant Crist

El conjunt dels cinc retaules dels segles XVII i XVIII 
fan de l’interior de la parròquia de Santa Maria de 
Vilalleons un dels espais a descobrir i revaloritzar a 
la comarca. Manllevarem les paraules que Antoni 
Pladevall escrigué el 1994 en el seu llibre dedicat 
al temple: “Els cinc o sis-cents anys que separen 
l’obra romànica del conjunt de retaules que ornen 
l’església no són cap obstacle perquè recomanem 
una visita detallada i l’admiració d’aquests retau-
les. Tots els estils són vàlids i meritoris quan les 
obres que ens han deixat són bones; l’església de 
Vilalleons sense els seus retaules perdria més de 
la meitat de la seva gràcia”.  

Sants Marcià i Llucià
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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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Situada al número 8 del car-
rer Sant Roc, can Pipaire o ca 
la Pipaire deu el seu nom a la 
fabricació de pipes de fumar a 
partir d’arrels de bruc. És l’ofi-
ci que havien exercit els antics 
propietaris de la finca al cobert 
de la casa del costat (can Xic). 
L’edifici, tot i això, té anomena-
da perquè a mitjan segle passat 
s’hi confeccionaven camises i 
s’hi venia roba, peces de mer-
ceria i espardenyes. El negoci 
el regentava Carme Gascons 
Moulines, una dona d’ascen-
dència francesa que destacava 
per anar sempre molt ben ves-
tida i amb un mocador al coll. 
Popularment se la coneixia com 
la senyora Carmeta. També era 
aficionada a les flors i, a ban-
da del jardí de darrere la casa, 
en va fer construir un a davant, 
a tocar de la paret del pati de 
les monges, amb lilàs i un banc 
sota el seu recer. Aleshores en-
cara no s’havia edificat la banda 
esquerra del carrer Sant Roc.  

Segons van documentar 
Montse Piqué i Lluís Solanas en 
estrenar la ruta pels edificis mo-
dernistes i noucentistes de Sant 
Julià, el mestre d’obres Miquel 
Pallàs va reformar can Pipaire 

Imatges: 
Can Pipaire actualment i la senyora Carmeta, al portal de la botiga.
Els actuals propietaris encara guarden l’últim rètol de la botiga.
Malgrat l’època, sobta veure que era en català

l’any 1902. Els esgrafiats que 
hi ha a la façana són obra seva. 
La casa té tres pisos i golfes. La 
planta baixa, ara reconvertida 
en garatge, és on antigament hi 
havia hagut la botiga i la reboti-
ga, amb una galeria que donava 
al jardí de darrere. El negoci era 
eminentment tèxtil, però els úl-
tims anys la canalla de l’escola 
també hi comprava plastilina.

El llegat de diverses 
generacions
Can Pipaire pertany actualment 
a Mercè Barcons i Jaume Erra, 
que van comprar la casa a la 
filla de la senyora Carmeta a fi-

nals dels anys vuitanta. Per dins 
està pràcticament refeta de dalt 
a baix, però s’ha conservat la 
façana i detalls interiors com 
l’escala de pedra, un llit de fus-
ta de noguera o un capitell de 
gran envergadura al jardí. A les 
golfes hi queden també remi-
niscències de generacions i ge-
neracions que han donat vida a 
la casa. Destaquen, en aquest 
sentit, plànols ja esgrogueïts i 
curiosos dels pobles de la plana 
de Vic, contes o provetes de la-
boratori. A can Xic s’hi conser-
va també una politja i restes de 
les màquines que es feien servir 
per fabricar les pipes de fumar.

Txell Vilamala
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Les fonts del 
nostre entorn

Asseguts al banc de pedra de 
la plaça s’escolta la quietud 
d’un poble tranquil que deixa 
passar els dies amb cordialitat 
i bonhomia. Sobre els teulats 
de la sagrera ix el vell campa-
nar de l’església que, amb el 
tarannà pausat que li donen 
els anys, trenca aquest silenci 
per donar-nos quarts i hores 
amb el repic de les seves cam-
panes. El trepig de petjades 
damunt la sorra, perfectament 
rampinada, ens adverteix que 
s’apropa algú que arrossega 
el carret de la compra i traves-
sa la plaça deixant l’empremta 
de les roderes al terra com si 
fossin els rails de la via d’un 
tren. 

Antigament, a l’escaire de la 
plaça de l’Ajuntament (abans 
plaça del Marquès de la Qua-
dra i ara plaça de l’U d’octu-
bre) amb el carrer de Sant Roc 
i l’inici del carrer de la Mercè, 
s’hi alçava una capella consa-
grada a Sant Roc amb una font 
adossada que proveïa d’aigua 
fresca els vilatans pels seus 
afers domèstics, o simple-
ment per sadollar la set d’una 
jornada calorosa d’estiu. El 
deteriorament i mal estat de la 
capella, i la necessitat de ta-
par per problemes sanitaris el 
pou d’aigua del costat, van ser 
la causa del seu enderroca-
ment. La font va quedar desa-
da en un magatzem municipal 
fins que, anys després, va ser 
recuperada i ressituada com a 
monument al doctor Sanmar-
tí, al passeig de Mossèn Cinto 
Verdaguer.

Amb les obres de canalitza-
ció de les aigües al poble, es 
va decidir construir diverses 

La font
del Caramellaire

fonts repartides per tot el nu-
cli urbà per tal d’avituallar les 
necessitats d’aigua a les famí-
lies que no es podien permetre 
el cost d’aquest servei. En el 
lloc de la capella derruïda hi 
bastiren, amb grans blocs de 
pedra treballada i assemblats 
de forma cilíndrica, la nova 
font, com si fos un pedestal, 
per tal de sostenir al capda-
munt de la pilastra les imatges 
de Sant Roc, la Mare de Déu 
de la Mercè i un altre sant, 
que possiblement seria Sant 
Sebastià. La base de la pea-
nya sobresortia lateralment a 
mode de banc per poder seu-
re, i acollia la pica de la font 
per on s’escolava l’aigua cap 
el clavegueram. L’inici i desen-
volupament de la Guerra Civil 
espanyola va fer que s’ajornés 
aquest projecte per a més en-
davant, quedant només la part 
del pedestal que allotjava la 
font, sense les figures que re-
presentarien les imatges.

En finalitzar la guerra amb 
el triomf del bàndol nacio-

nal i la implantació del règim 
franquista es va decidir que 
aquesta font fos reconvertida 
com a monument dedicat a 
la victòria, amb símbols res-
saltats a la pedra com el “Vic-
tor”, o el “Yugo y las flechas”, 
clarament falangistes, i també 
com un homenatge “a los cai-
dos por Dios y por España”.

Amb la mort del dictador i 
els primers ajuntaments de-
mocràtics es van adequar 
aquestes inscripcions perquè 
la font honorés a tots els cai-
guts en la contesa, fossin del 
bàndol que fossin, repicant la 
pedra per eliminar els símbols 
franquistes.

El 1990 va ser un any de 
celebració a Sant Julià de Vi-
latorta. Les Caramelles del 
Roser festejaven el seu quart 
centenari i per commemo-
rar-ho es decidí erigir un mo-
nument que s’encarregà a 
l’escultor Jordi Pallàs perquè 
tallés en pedra l’estàtua d’un 
caramellaire a mida real per 
coronar la peanya de la font 
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La Font de la plaça de l'Ajuntament va substituir l'antiga capella dedicada 
també a Sant Roc, el pou i la font, i estava situada a la cantonada del 
carrer de Sant Roc, a tirada que el carrer de la Mercè. En principi era una 
font inacabada ja que havia de ser coronada per tres imatges de sants. El 
franquisme se la va apropiar per convertir-la en el monument als caiguts del 
bàndol nacional durant la Guerra Civil. En motiu del quart centenari de les 
Caramelles del Roser, l'any 1990, es va desmuntar i tornar a muntar més al 
mig de la plaça, reconvertida definitivament en el monument a les caramelles 
del Roser, coronada amb l'escultura d'un caramellaire, obra de Jordi Pallàs.
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de la plaça de l’Ajuntament. Es 
va desmuntar tota la font per 
ubicar-la més al mig de la pla-
ça i es feu desaparèixer totes 
les al·legories de l’antic monu-
ment als caiguts i s’esculpí la 
lletra de la primera estrofa dels 
Goigs del Roser al seu voltant. 
El conjunt es solemnitzà amb 
una inscripció a la placa pètria 
sobrepujada al frontal de la 
font, sota els dos lleons ram-
pants, que sostenen la domus 
de Bellpuig de l’escut vilatortí: 
"Sant Julià de Vilatorta a les 
Caramelles del Roser en el IV 
centenari, 1590-1990".

Des de la posició privilegia-
da que li dona el pedestal de 
la font, el caramellaire mira de 
tu a tu la capçada dels cas-
tanyers d’índies i d’altres ar-
bres que radiquen a la plaça, 
i es distreu contemplant el vol 
dels pardals, pinsans i algun 
pit-roig entremig del brancam 
mentre canta una estiverola i 
se sent de fons el parrup gutu-
ral d’una tórtora. El perfum de 
les roses que desclouen i ex-

cel·leixen al parterre del Bordó 
dels Goigs, a tocar de la font, 
també dedicat a les caramelles 
i erigit en motiu dels 425 anys 
de l’entitat, s’enfila i embolca-
lla l’ambient de la plaça.

Abillat amb la capa de cara-
mellaire, llaç català nuat al coll, 
barret de copa alta i bordó so-
lemne, despunta joiós acom-
panyat de la figura d’una nena, 
vestida d’època, que subjecta 
un altre bordó coronat amb un 
pomell de flors. Escolta sense 
voler, i es guarda per ell, les 
enraonies dels vilatans que 
s’asseuen a la base del pe-
destal per fer petar la xerrada 
mentre vigilen els nens que 
juguen i fan dibuixos, amb un 
bastó, a la sorra de la plaça.

 Dalt d’un teulat, la figura 
fèrria d’un pagès, amb la bar-
retina ben calada, fa tragui-
nyols d’un porró de vi, assegut 
i repenjat a l’eix d’un penell, 
mentre mira la font i pensa: “tu 
ja pots anar rajant aigua ja...”.

Xevi Pona
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Ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

Sant Julià de Vilatorta

Quarta

generació

de carnissers

xarcuters 
i ramaders

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

sant Julià dE Vilatorta

PER ENCÀRRECS:

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

ELABORACIÓ PRÒPIA

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

LA QUALITAT I EL SERVEI
ENS DISTINGEIX

T'HO PORTEM A CASA
CONSULTA ELS HORARIS

93 812 20 92 - 649 905 230

649 905 230

jordigallart@casagallart.net

NOVA DIRECCIÓ
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En marxa la segona edició del programa "Passejades guiades"
Consorci Guilleries-Savassona
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Per segon any, l’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona 
ofereix el programa anual de 
passejades guiades. Al 2022 
hi haurà un total de deu passe-
jades que donaran a conèixer 
el patrimoni natural i cultural 
de l'Espai Natural i fomenta-
ran les bones pràctiques. La 
primera va ser el diumenge 
27 de febrer amb una visita 
a la Domus del Pi i la ruta de 
les carboneres, a Vilanova de 
Sau. Per fer-les cal inscripció 
prèvia.

Les passejades d’enguany 
s’adrecen al públic general, 
tenen una durada d’entre dues 
i quatre hores i estan guiades 
per persones expertes conei-
xedores del territori. Totes les 
sortides es fan el quart diu-
menge de mes, a excepció del 
mes de setembre, que es farà 
el tercer per no coincidir amb 
la Matinal Viu el parc, i del mes 
de juny, per coincidència amb 
Sant Joan.
GEOLOGIA, LLEGENDES, 
BANYS DE BOSC...

El programa de passejades 
proposa activitats als munici-
pis de Vilanova de Sau, Fol-
gueroles, Tavèrnoles i Sant 
Julià de Vilatorta. Hi ha sor-
tides centrades en la riquesa 
geològica, els fòssils marins, 
l’observació de la flora, la ruta 
de l’aeròdrom o les llegendes 
i els éssers fantàstics. Altres 
propostes són una passejada 
nocturna per descobrir "la nit 
a les Guilleries" al juliol i un 
bany de bosc a l'octubre.

En totes les passejades cal 
fer inscripció prèvia als dife-
rents organitzadors de cada 
sortida. Les places són limi-
tades i les reserves es fan se-
gons l’ordre d’inscripció fins 
24 hores abans de l’activitat. 

Part del cost de l’organitza-

ció de les passejades és as-
sumit pel Consorci de l’Espai 
Natural El preu de la sortida 
pels usuaris és de 3 euros per 
als adults; 2 euros per als me-

nors d'entre 6 i 16 anys i els 
majors de 65, i gratuït per als 
menors de 6 anys. Com a re-
quisits cal dur calçat i roba cò-
modes i aigua. 

PASSEJADES PROGRAMADES

27 de febrer:  La domus del Pi, les Carboneres i el sota-
cingles (Vilanova de Sau)

27 de març:  Bolets i laberints de pedra (Tavèrnoles)
24 d’abril:  Olors de natura (Vilanova de Sau)
29 de maig:  Madrones i llitons. Llegendes de vora l’ai-

gua (Folgueroles)
19 de juny:  El mar a Sant Julià de Vilatorta (Sant Julià 

de Vilatorta)
23 de juliol:  La nit a les Guilleries (Vilanova de Sau)
28 d’agost:  Ruta de la vida a pagès (Tavèrnoles)
18 setembre:  Resplendors de l’alba. Ruta geològica 

amb la poesia de Jacint Verdaguer (Fol-
gueroles-Tavèrnoles)

23 d’octubre:  Fem un bany de bosc (Vilanova de Sau)
27 novembre:  Ruta de l’aeròdrom (Sant Julià de Vilatorta)

La informació detallada de les passejades i els telèfons i les 
adreces electròniques de contacte per apuntar-se es poden 
consultar a:
https://parcs.diba.cat/web/itineraris/passejades-guiades
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El Consell 
d'Infants
El Consell d’Infants, es tro-
ba en plena activitat amb un 
grup de consellers i conselle-
res d’allò més actius i creatius. 
Enguany, després de reunions 
i moltes propostes i opinions, 
s’ha considerat que podria ser 
una bona aposta per a infants 
i no tant infants la construc-
ció de cabanyes per la zona 
de les Set Fonts. Així doncs, 
la idea és poder construir una 
zona ideada i pensada pels 
propis infants del municipi. 
D’aquesta manera, s’ha creat 
diverses comissions de treball 
dins del Consell amb l’objec-
tiu de crear a gust de tothom 
unes cabanyes pel parc de les 
Set Fonts tenint en compte la 
zona, el preu, les mides i el 
disseny. Tot plegat esdevé una 
bona oportunitat per els in-
fants per a construir una zona 
per a ells a partir d’un procés 
col·laboratiu i de participació 
i veure tota la feina que impli-
ca construir o instal·lar alguna 
cosa al poble. 
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Berenars joves
El Punt Jove Tortí va tirar endavant la iniciativa dels berenars jo-
ves l’ultima setmana de mes i són oberts a tot el jovent del poble 
que vulgui passar una bona tarda amb amics, amigues o altres 
joves del poble. D’aquesta manera es vol potenciar l’Espai Jove 
com un espai obert a tothom donant-li vida i activitat amb pro-
postes engrescadores. Els berenars joves són variats i gratuïts 
per donar cabuda a tothom. Us animeu a venir al proper berenar 
jove? 

Tardes al Saló Catalunya
Com ja és de costum, el febrer és el mes de les tardes al Saló 
Catalunya. Enguany s’ha apostat per fer un petit canvi de format 
on a més de pel·lícules també s’han inclòs disciplines teatrals 
per a tots els públics. La primera va ser l’espectacle d’ombres: 
L’Amàlia i les ombres lunars, que també va comptar amb un ta-
ller d’ombres, i l'última va ser la Gran Obra de circ de la com-
panyia Alquímia. També es van projectar les pel·lícules: Mia i el 
Lleó blanc i Encanto. Aquest canvi de format ha estat molt ben 
rebut per part del públic. Tot plegat ha esdevingut un bon cicle 
de cultura i teatre en el marc més escaient per fer-ho com és el 
Saló Catalunya.

Reprenem la 
construcció de 
la zona chill out
Amb l’arribada del bon temps 
i les hores de sol, des del Punt 
Jove Tortí, reprenem la cons-
trucció de la zona Chill out. Per 
aquest motiu fem una petita 
crida a tot el jovent interessat 
en la seva construcció a venir 
els dilluns a la tarda per tal de 
crear-la a gust de tothom. 

PIDCES al SI les Margues
Des de Joventut ja s'ha pogut reprendre el projecte del PIDCES 
(Punts d’Informació i Dinamització als Centres Educatius de Se-
cundària) al SI les Margues. Aquesta proposta consisteix en el 
desplaçament dels Punts joves als centres d’ESO, a l'hora del 
pati, per tal que els joves puguin preguntar i plantejar els seus 
temes, parlar i crear vincles. A més, també es treballen i duen 
a terme activitats i dinàmiques de diverses temàtiques. És per 
això, que en motiu de la diada del 8 de març es va proposar una 
acció per donar visibilitat a les aportacions de la dona dins la 
societat coneixent a grans dones. També es va fer un glossari de 
vocabulari feminista per conèixer diversos conceptes i aspectes 
que afecten tant a nois com a noies dins del sistema patriarcal.
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monitors/es
i directors/es
de lleure
L’oferta és per treballar al 
Camp Tortí o al Casal d’Estiu 
Municipal.

El Camp Tortí, es duu a ter-
me les dues primeres setma-
nes de juliol i es un projecte 
destinats a joves d’entre 12 i 
17 anys en què es fan treballs 
comunitaris, voluntariat i ac-
tivitats lúdicoesportives. Per 
altra banda, el Casal d’Estiu fa 
durant els tres mesos d’estiu  i 
va destinat a infants d’entre 3 i 
12 anys.

Les principals activitats del 
Casal d'Estiu són de lleure, 
sortides i excursions pel muni-
cipi. Si hi esteu interessats en-
vieu el vostre currículum a sjv.
pij@vilatorta.cat

Taller de 
fotografia
El dilluns 14 de març passat 
es va fer un taller de fotografia 
participativa a càrrec de l’as-
sociació el Catalejo on es va 
debatre i reflexionar sobre les 
diferències entre autoretrats i 
selfies, així com les fotos que 
ens tirem, les que pengem i el 
missatge que volem transme-
tre a les xarxes. Després de 
conèixer diverses dones que 
són un refent en el món de la 
fotografia i l’autoretrat amb el 
mòbil, ens vam fer fotos a no-
saltres mateixes i a les compa-
nyes.

D'aquesta acció en van sor-
tir conclusions i reflexions molt 
interessants: Quines fotos ens 
costa més de tirar? Ens agra-
da mostrar alguna cosa per-
sonal a través de la foto? Què 
vull ensenyar a les fotos que 

penjo? Com plasmo els meus 
sentiments i la meva essència 
a través de la càmera? Amb 
totes les fotos tirades durant 
la sessió i altres fotos i materi-
als vam fer un collage on cada 
participant plasmava i explica-

va el seu significat. Va ser  un 
taller molt interessant on totes 
les participants van expressar 
els seus neguits a les xarxes 
sobre l’autoimatge, les opini-
ons alienes i el que cadascú 
volia transmetre. 
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fem comerç, fem poble!

Parlem amb les entitats

Lluís Solanas Roca
President de MeteoVilatorta

"L'observador meteorològic tal com
l'enteníem abans, ja no existeix"
Hem de remuntar-nos molts 
anys enrere per trobar els 
orígens de MeteoVilatorta?

Sí, tot arranca a títol personal. 
Per iniciativa pròpia començo 
a fer observacions meteorolò-
giques l'any 1986 a Sant Julià 
de Vilatorta. Cal recordar que el 
pare Manuel Cazador ja havia fet 
cinquanta anys d'observacions 
meteorològiques des del Col·legi 
El Roser. Tornant al meu cas, 
vaig persistint en el temps i l'any 
2006 em decideixo a presen-
tar un projecte a l'Ajuntament, 
aleshores encapçalat per en 
Joan Rossell, per tal que com-
prin una estació meteorològica 
professional i homologada per al 
poble. El consistori la compra i la 
instal·lem a l'entrada del poble, a 
davant de can Planes.

Però l'entitat encara no havia 
nascut.
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A partir d'aquest moment 
neix la necessitat de portar una 
gestió molt acurada de l'equi-
pament i hi ha la inquietud de 
treure'n el màxim rendiment. 
El 2013 es crea l'entitat per la 
iniciativa de tres persones. Jo 
en sóc l'impulsor i el president. 
També hi ha en Joaquim Mol-
sosa, que és informàtic i ens 
aporta el punt de vista tècnic, 
ajudant-nos a desenvolupar 
una pàgina web i un sistema de 
gestió de dades. L'altre pota de 
l'entitat és en Francesc Ore-
nes, que és periodista del FC 
Barcelona i ens aporta la seva 
visió periodística, de disseny i 
d'imatge. Fem un bon equip i 
decidim crear una entitat que 
ha de treballar per la gestió 
de l'observatori. L'entitat no 
té socis perquè seria difícil fer 
activitats per a ells de forma 
regular, però tenim el format 

d'associació amb estatuts per 
poder accedir a subvencions 
més fàcilment.

Què incorpora una estació 
meteorològica homologada?

Abans que la tinguéssim, 
feia l'observació meteorològi-
ca al jardí de casa del carrer 
del Centre, mesurant només la 
temperatura i la pluviometria. A 
l'estació meteorològica homolo-
gada podem mesurar la pressió, 
la radiació solar, la velocitat i 
direcció del vent, les precipi-
tacions amb tres instruments 
diferents i la temperatura del 
terra. Està al nivell de l'equipa-
ment que utilitzen al Meteocat. 
L'Ajuntament va fer una aposta 
per tenir un equipament muni-
cipal de qualitat i nosaltres està-
vem obligats a fer que valgués 
la pena. El mateix 2013 ja va 
néixer la pàgina web.

Us deu facilitar molt la feina 
tenir aquest aparell.

Sí, perquè les estacions 
meteorològiques d'aquest tipus 
són automàtiques i recullen les 
dades contínuament. Abans, 
havia de baixar tres cops al jardí 
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fem comerç, fem poble!

cada dia fes el temps que fes a 
mirar què marcava el termòme-
tre i quanta pluja havia caigut. 
Des del 2006, només fem ob-
servacions visuals per si un dia 
neva o hi ha rosada.

Quin és l'objectiu de l'entitat? 
D'aquí neixen les activitats 
que feu, no?

La idea de MeteoVilatorta 
és fer activitats de promoció 
de gestió de l'observatori per 
una banda i de promoció de la 
meteorologia per l'altra. D'aquí 
va sorgir el projecte per orga-
nitzar la Setmana de la Ciència 
per l'Ajuntament que, de fet, va 
néixer el 2012, un any abans 
de la fundació de l'entitat. Es 
pretenia donar a conèixer la 
meteorologia i la ciència als 
adults, però vam veure que ca-
lia donar-li un format perquè els 
nens hi participessin a través de 
tallers. S'han fet conferències, 
xerrades i alguna exposició de 
meteorologia. Abans que existís 
l'entitat, als anys 90, també vaig 
dedicar-me a restaurar tot el 
fons del pare Manuel Cazador. 
S'hi han fet visites guiades i 
treballs de recerca. També hem 
participat a la Fira d'Entitats.  

Parlant de la setmana de la 
ciència, aquest any compleix 
el seu desè aniversari. Què 
fareu?

Encara queden uns mesos 
perquè se celebra al novembre, 
però estaria bé fer una celebra-
ció digna. Es fa en una època 
que hi ha poques activitats i 
sempre té èxit d'assistència. Si 
apropem la ciència a la maina-
da, ja estarà bé.

També heu impulsat el projec-
te MeteoGuilleries.

Bàsicament, vam aconseguir 
estendre el projecte de l'estació 
meteorològica municipal de 
Sant Julià a totes les estacions 
de l'espai natural Guilleries-Sa-
vassona, com són Vilalleons, 
Vilanova de Sau, Tavèrnoles 
o Sant Sadurní d'Osormort. 
Vam instal·lar noves estacions 
o vam assumir la gestió de les 
existents. Arran d'això, s'han 
interessat Ajuntaments de fora 
d'aquest espai geogràfic com el 
de Queralbs, Cercs, Cànoves i 
Samalús o Aiguafreda.

Ha canviat la meteorologia 
durant tots aquests anys a 
Sant Julià?

A Sant Julià tenim la sort que 
tenen molt pocs pobles, ja que 
disposem de registres meteo-
rològics agafats manualment 
cada dia i de forma ininterrom-
puda pel pare Manuel Cazador 
del 1900 fins la seva mort a 
l'any 1956 i, després, del 1986 
fins a l'actualitat. Hi ha trenta 
anys que queden buits pel mig, 
però el canvi climàtic s'intueix. 
A la seva època, registrava tem-
peratures de 12 a 17 graus sota 
zero, però també n'hi havia de 8 
a 10 graus negatius que podien 
persistir diverses setmanes. Pel 
que fa a la pluviometria, la vari-
ació ha estat molt poca. Tenim 
una mitjana de 720 a 730 mil·li-
litres l'any, però ara ha canviat 
la seva distribució. Abans plovia 
més a la primavera i a la tardor. 
En canvi, ara hi ha mesos de 
juliol i agost que plou molt i en 
quantitats molt elevades en 
pocs dies.  

I com es preveu el futur de 
l'entitat?

És cert que l'entitat està 
molt lligada a mi i s'hauria de 
preveure un relleu, perquè hi 
porto molts anys de la meva 
vida. L'observador meteorològic 
tal com l'enteníem abans ja no 
existeix. Abans, una persona 
podia estar trenta anys de la 
seva vida dedicant-hi un espai 
del seu temps de forma obsti-
nada, però ara la gent canvia de 
casa, té horaris més variables i 
fa vacances. Ara l'observació és 
més rigorosa, constant i regular, 
però d'una manera diferent. 
Estem oberts a què se'ns pugui 
unir nova gent. Penseu que 
hi ha temes importants que 
s'han de deixar lligats com, per 
exemple, qui ha de gestionar 
l'estació meteorològica quan no 
hi siguem, qui ha de preservar 
el llegat del pare Manuel Ca-
zador i qui ha de conservar el 
fons material de llibres, fotos i 
instruments que hem acumulat.

Isaac Muntadas

Imatges: 
Esquerra: Quim Molsosa i Lluís Solanas observant el pluviòmetre de l'estació 
meteorològica automàtica municipal de Sant Julià de Vilatorta.
Sobre: D'esquerra a dreta Francesc Orenes, Quim Molsosa i Lluís Solanas,
a l'estudi. 2014
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Hi ha una metàfora molt coneguda en l’àmbit 
de la cooperació que diu que quan algú vol aju-
dar a una altra persona que no té diners no li 
ha de comprar i regalar-li els peixos sinó que li 
ha de comprar una canya i ensenyar-li a pes-
car. La cooperació mal entesa sovint ha regalat 
projectes que han quedat en l’oblit i abando-
nats. 

Nosaltres, com ha associació, també ens 
hem equivocat però vam comprar dues canyes 
(unes màquines de cosir i un tractor) que hem 
aconseguit que tinguessin resultats. A l’inici, 
tot i tenir les eines, pescàvem en llocs que no 
tocaven, que no hi havia peixos, no teníem pa-
ciència o posàvem malament l’esquer... final-
ment, les canyes han funcionat. N’hem parlat 
molt, però tant el projecte de les màquines de 
cosir com el del tractor funcionen, donen feina 
i aconsegueixen beneficis. 

Les dones de Jali i els responsables dels 
projectes estan contents i nosaltres també, 
tots hi guanyem. Ara caldrà que decideixin què 
fer amb els diners aconseguits: comprar una 
màquina pels cacauets, abastir de més aigua 
l’hort per engrandir-lo (a la foto)... No ha es-
tat fàcil però hem arribat al sentit més profund 
del què entenem per cooperació: nosaltres els 
vam ajudar a tenir una canya, amb paciència i 
comunicació els Jalinkes han aconseguit fer-la 
servir i treure’n profit. Trobareu més informació 
a: abarakabake.blogspot.com.es
(abarakabake@gmail.com )

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta–Jali

Abaraka Bake
Què fer després de comprar
una canya de pescar?

Hem passat i estem passant una pandèmia que 
ens ha afectat en molts aspectes: social, aní-
mica, moralment. Entre els sectors que han re-
but hi ha el de la cultura gegantera. Ja és prou 
complicat tirar endavant una entitat que només 
faltava això! Tot i la situació viscuda no ens vo-
lem deixar vèncer i us anunciem que aquest any 
sí. Tornem per la festa major, el diumenge dia 
24 de juliol. Amb moltes ganes, il·lusió i amb 
alguna sorpresa perquè volem tirar endavant la 
cultura gegantera del nostra poble. Perque Sant 
Julià de Vilatorta i Vilalleons siguin reconeguts 
pels seus gegants: en Pàmfil i l’Elisenda.
El dia 24 reviurem la nostra trobada amb en 
Pàmfil, l’Elisenda i 4 colles convidades que re-
correran els carrers de la vila. Els més observa-
dors veureu que és una trobada més reduïda ja 
que sempre solíem ser unes 10 colles, però a 
causa de la falta de gent hem optat per fer unes 
tres o quatre sortides l’any i d’aquesta manera 
intentar remuntar una situació complicada. Per 
aquest motiu volem obrir les portes i fer una 
crida perquè vingueu a formar part de la colla, 
petits, grans, avis... tothom pot participar en la 
cultura gegantera

En parlarem el proper divendres 22 d’abril, a 
les 7 de la tarda a la sala de conferències del 
pavelló. Serà una xerrada informativa per ex-
plicar-vos  el món geganter i per animar-vos a 
formar part de la nostra colla. Sense cap com-
promís, veniu, escolteu i pregunteu. Veureu que 
entre tots podem fer que en Pàmfil i l’Elisenda 
continuïn ballant arreu dels municipis catalans.

Necessitem la vostra ajuda i les vostres ide-
es. També seria extraordinari poder formar un 
grup de grallers i tabalers. De ben segur que 
entre tots podem fer grans coses. Us esperem 
a totes i tots el proper 22 d’abril, no hi falteu!

Colla Gegantera
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Publicat el
Calendari
Sardanista 2022 
de la Comarca 
d'Osona
Ja ha sortit el calendari 
d’aquest any on hi ha to-
tes les ballades, aplecs, 
concerts i altres activi-
tats relacionades amb 
les sardanes. Aquesta 
publicació és possible 
gràcies a les entitat sar-
danistes d’Osona que 
coordinem i posem en 
comú les nostres pro-
gramacions. Com és 
habitual els socis de 
l’Agrupació Sardanista 
de Sant Julià de Vilator-
ta rebran gratuïtament 
el llibret a casa seva, 
juntament amb l’estat 
de comptes de l’entitat.

Els Hostalets de Ba-
lenyà és el protagonista 
de la portada del Ca-
lendari Sardanista 2022 
perquè enguany serà 
la seu del XVè Aplec 
Comarcal d’Osona re-
llevant el nostre poble 
que el va celebrar l’any 
passat. A Hostalets s’hi 
concentrarà tota l’acti-
vitat sardanista del pri-
mer cap de setmana de 
juliol i no hi haurà acti-
vitat sardanista a cap 
poble de la comarca.

Represa de les activitats postcovid
El 9 de gener passat coincidint amb la celebració de Sant Julià, repren-
guérem l’activitat normal de la nostra entitat després d’un període de 
parada forçosa per culpa de la pandèmia. La tarda del dia del patró de la 
parròquia es va fer la primera de les audicions de sardanes d’hivern que 
va aplegar més de 120 persones al pavelló per ballar les 9 sardanes de 
set tirades, interpretades per la cobla Jovenívola de Sabadell. També es 
feren les ballades d’hivern del 27 de febrer i el 27 de març, amb la parti-
cipació de la cobla Ciutat de Girona.

L’activitat sardanista per aquest any 2022 continuarà amb dues balla-
des per la Festa Major de Sant Julià (el 16 de juliol a la nit amb la cobla La 
Flama de Farners i el 24 de juliol a la tarda amb la cobla Canigó); la Festa 
Major de Vilalleons (15 d’agost amb la Jovenívola d’Agramunt); l’audició 
de Tots Sants (6 de novembre, al pavelló amb la cobla Lluïsos) i el Con-
cert de Nadal (18 de desembre, al Saló Catalunya).

L'Aplec de Puig-l'agulla, sense sardanes
La junta de l’Agrupació Sardanista hem decidit reprendre les activitats de 
forma gradual, sense precipitar-nos per evitar qualsevol impacte que pu-
gui perjudicar l’economia de la nostra entitat. Cada acte és pensat amb 
molta cura perquè esdevingui un èxit de participació i que tingui un bon 
equilibri econòmic. És per això que la programació d’enguany no serà 
l’habitual. Un dels actes damnificats és l’Aplec de Puig-l’agulla del qual 
estem repensant la fórmula per assegurar que puguem fer sardanes l’any 
vinent i presentar algunes novetats.

La loteria de Nadal ens ha afavorit
La nostra entitat va ser agraciada amb un premi de la Loteria del Nadal 
passat. En concret van tocar 5 euros per cada euro jugat del núm. 24.544. 
Felicitem a tots els afortunats que van cobrar 20 euros per cada butlleta 
adquirida. La loteria suposa una ajuda al finançament de les entitats i la 
nostra no es una excepció. Acabat el termini per poder cobrar els premis, 
del total de les 450 butlletes venudes se’n pagaren 435. Esperem que el 
proper Nadal la sort ens torni a acompanyar.
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El jugador del Barça B i pitxitxi de l’equip va 
explicar, en una entrevista a Barça TV, els seus 
orígens i tot el que ha hagut d’esforçar-se per 
arribar a debutar i marcar amb el primer equip. 
El jugador vilatortí és un dels protagonistes 
d’aquesta temporada al FC Barcelona. Ha pas-
sat de debutar amb el Barça B en un amistós de 
pretemporada davant l’Escala, a fer-ho i marcar 
amb el primer equip al Camp Nou. 

Jutglà, conscient de tot els esforços que ha-
gut de fer per arribar a ser jugador de futbol 
professional i, tot i estar sovint en dinàmica de 
primer equip, sap que el seu equip és el Bar-
ça B i així ho demostra en cada partit.  És una 
persona  humil i treballadora: “m’ha costat molt 
aconseguir tot el que tinc i per molt que ho hagi 
assolit, o segueixes treballant o ho perds” expli-
ca Jutglà a l’entrevista de Barça TV.

En Ferran quan pot ve a Sant Julià per veure 
la família i la seva gent i amics perquè “m’ajuda 
a recordar el que sóc i d’on vinc”. Orgullós dels 
seus orígens, Jutglà s’emociona al recordar el 
seu poble, “la plaça, el pavelló, el bar de sem-
pre, els petits comerços i com la gent d’aquí 
està orgullosa” d’un davanter que ha fet realitat 
el seu somni de jugar al FC Barcelona. 

Ferran Jutglà, protagonista d'una entrevista a Barça TV

“El dia de la Maradona Cup sabia que havia 
d’aprofitar aquell moment, era com la final de la 
Champions per mi i marcar em va donar l’opor-
tunitat de jugar després contra l’Elx i el Linares 
a la Copa. Poder marcar amb el primer equip va 
ser la realització d’un somni inimaginable”.

Amb el primer equip ha anotat tres gols- Elx, 
Linares i Boca Juniors (Maradona Cup) -. Unes 
xifres que avalen el seu olfacte golejador i que 
demostren que el seu treball i talent no tenen 
límits per aquest futbolista que sempre toca de 
peus a terra.

El diumenge dia 27 de març, un centenar de 
riders van disputar la primera prova de la 23a 
edició de la Copa Osona. Els voltants de l’Al-
bereda acolliren la competició oberta només 
als més joves de les categories Pre-Benjamí, 
Benjamí, Principiant, Aleví i Opens (blanc, blau 
i negre), que havien de fer dues voltes a un cir-
cuit de cinc zones sobre una superfície d’herba 
i amb obstacles naturals de pedra.

L’osonenc Eloi Batlle va ser el millor classifi-

Inici de la Copa Osona 2022 a Sant Julià
cat de la categoria Aleví seguit d’Arnau Riera i 
Ivan Monrós. La igualtat va presidir la categoria 
Principiants, amb fins a cinc riders empatats a 
400 punts, la màxima puntuació que es podia 
sumar al circuit. La victòria es decidí per temps 
a favor de Nico Zozzaro, Roc Arroyo segon i 
Àxel Reixach tercer.

També hi va haver un resultat molt ajustat a 
Open Blau, on Armand Vila es va imposar per da-
vant de Jordi Sala i Cels Juncà. El podi de la ca-
tegoria Open Blanc l’ocuparen Joan Sans, Bruc 
Parramon i Jan Delicado, mentre que a Open Ne-
gre Guillem Masferrer va fer el primer lloc, Roc 
Bescós el segon i Umbert Clota el tercer. 

En aquesta primera prova de la temporada es 
registraren un total de 17 participants a les ca-
tegories dels més petits, Pre-Benjamí i Benjamí. 
En aquestes categories no s’estableix classifi-
cació tal i com regula la Federació Catalana de 
Ciclisme de fer proves participatives enlloc de 
proves competitives. Tots els participants han 
rebut una medalla per la seva participació. La 
competició de Sant Julià de Vilatorta es va cele-
brar sense restriccions covid i amb un molt bon 
ambient i afluència de públic.
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El Torneig de Bàsquet
Com ja us hem anat comunicant en articles an-
teriors, la intenció de l’Associació de Bàsquet 
de Sant Julià de Vilatorta és que aquest proper 
estiu es reprengui el nostre Torneig.

No serà fàcil, després de 2  anys d’aturada, 
reprendre els contactes amb els patrocinadors, 
gràcies als quals es pot desenvolupar el Tor-
neig. Ja hem començat aquesta tasca i alguns 
ja han donat la seva conformitat.

Respecte la covid, sembla que estem anant 
de baixada i esperem que no hi hagi una setena 
onada.

Per diverses raons vam decidir que el Tor-
neig es fes el darrer cap de setmana d'agost. 
I a més, enguany que les escoles començaran 
una setmana abans. Així doncs, si es complei-
xen les nostres expectatives, ens retrobarem el 
darrer cap de setmana d’agost. Fins aleshores!

Joan Aragó, Cap de premsa
del Torneig de Bàsquet

L'Oriol Riera Experience obre les inscripcions
L'esdeveniment futbolístic es farà del 27 de juny a l’1 de juliol
Les instal·lacions esportives de Sant Julià de 
Vilatorta tornaran a ser l’escenari de l’Oriol Ri-
era Experience. La sisena edició de l’esdeveni-
ment, ja consolidat al poble, se celebrarà del 27 
de juny a l’1 de juliol, amb l’objectiu d’oferir als 
nens i les nenes una gran experiència personal 
basada en la combinació de futbol, formació i 
valors. L’exfutbolista vigatà compartirà els co-
neixements adquirits durant la seva carrera es-
portiva com a futbolista professional i, actual-
ment, com a entrenador. Seguint la línia de les 
edicions anteriors, el Bloc Experience mostrarà 
els diferents punts de vista del món del futbol, 
amb les visites de persones vinculades a aquest 
esport.

L’Oriol Riera Experience, limitat a 85 partici-
pants, es dirigeix a joves federats (femení i mas-
culí) nascuts entre el 2008 i el 2015 (inclosos). El 
període d’inscripcions ja està obert, com també 
el de sol·licituds d’una beca esportiva per famí-
lies en situació de vulnerabilitat econòmica, grà-
cies a la col·laboració de la Fundació Puig-Por-
ret. Ambdós tràmits es poden realitzar a través 
d’un formulari a la web www.oriolriera-experien-
ce.com.

Gràcies als suports i patrocinis que ha sumat 
l’Oriol Riera Academy -l’acadèmia que va enge-
gar el novembre passat amb entrenaments cada 

Durant aquesta temporada 2021-22 la farmàcia 
Comas regala al Club de Futbol Sant Julià dues 
entrades per anar a veure un partit del primer 
equip masculí del Barça, i dues entrades més 
per anar a veure’n un de l’equip femení. Les en-
trades se sortegen entre tots els jugadors del 
futbol base les jornades que aquests equips ju-
guen a casa.

La Farmàcia Comas regala
entrades del Barça
al Club de Futbol Sant Julià

diumenge a la tarda-, l’edició d’enguany compta 
amb una baixa de preus important i ofereix des-
comptes importants fins el 10 d’abril.

L’Oriol Riera Experience, que aplicarà una 
metodologia pròpia basada en la comprensió 
del joc, també continua amb la seva feina per 
impulsar el futbol femení, amb la intenció d’arri-
bar al 50% dels participants.
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es 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

Distribuïdors
de:

Gelats
Congelats
Postres

Marisc viu

NOU HORARI DE
LA PEIXATERIA

Els dimarts i els divendres:
de 9 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda

Els dissabtes: de 9 a 2 del migdia
Els dilluns, dimecres i dijous: tancat

Av. Ntra. Sra. de Montserrat, 34 B
Tel. 93 888 70 90

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Patuleia

A la Llar d’infants Patuleia pri-
oritzem l’entrada relaxada dels 
infants i la comunicació/relació 
entre les famílies i les educado-
res, establint vincles efectius 
d’acompanyament. 

Donem molta importància al 
joc lliure dels infants, per això, 
tots els espais de les aules es-
tan adequats a les seves ne-
cessitats i interessos, en dife-
rents ambients que afavoreixen 
llur desenvolupament amb har-
monia i aprenentatge. 

La rutina del bon dia ens per-
met reunir-nos en un mateix 
espai on cantem cançons, ens 
saludem, parlem, etc. És un 
moment de retrobament entre 
infants i educadores. 

També oferim diferents pro-
postes educatives com per 
exemple, psicomotricitat, ioga, 
joc heurístic, activitats d’art...  
Propostes a diferents espais de 
la llar i sortides a l’exterior per 
tal de conèixer el nostre entorn.

A la primera etapa d’educa-
ció infantil cal dedicar el temps 
necessari a les rutines d’higiene 
diàries, sense presses, afavo-
rint-ne l'autonomia i ajudar-los 
si és necessari. Rentar-nos les 
mans després del pati, abans i 
després dels àpats, en el canvi 
de bolquers, entre d’altres, són 
moments d’higiene i d’interac-
ció entre l’educadora i l’infant 
molt importants i enriquidors. 

Els àpats contribueixen a re-
forçar l’autonomia personal, la 
independència i permet establir 
relacions entre iguals, augmen-
tant l’autoestima. A la Patuleia 
tenim la gran sort de disposar 
d’una cuina pròpia on s’elabo-
ren menús saludables, equili-
brats, amb aliments de proxi-
mitat i de temporada. A més 
a més, es tenen en compte in-

La quotidianitat
a la Patuleia 

toleràncies i al·lèrgies, fent, en 
aquests casos, menús individu-
alitzats. Es respecten també els 
ritmes evolutius dels infants, 
introduint nous aliments quan 
família i educadores ho creuen 
convenient. 

Per recuperar el cansament 
provocat per tota l’activitat del 
dia, els infants necessiten esto-
nes per descansar o dormir. Per 
afavorir aquest moment, posem 
música relaxant i els infants po-
den portar un objecte personal 
per sentir-se com a casa. Les 
educadores acompanyem els 
nens i les nenes en aquest pro-
cés amb mostres d’afecte i un 
to de veu suau. 

Al final del dia els infants es 
retroben amb les seves famílies 
i infants, juntament amb l’edu-
cadora, expliquen com ha anat 
el dia, la qual cosa fa un feed-
back on l’infant n’és el protago-
nista. 

El pas per la llar d’infants és 
un camí on educadors/es i fa-
mílies van agafats de la mà, per 
això, la Patuleia està sempre 
oberta a les famílies, celebrant 
festes conjuntament, convi-
dant-los a explicar contes, to-
car instruments, ensenyar els 
seus oficis... És per això que 
la Patuleia és una família que 
canvia i millora cada curs que 
passa. 

JORNADA DE PORTES OBERTES
Si ens voleu venir a conèixer, us convidem a visitar

la PATULEIA el dissabte 30 d’abril, de les 10 a la 1 del migdia

Per a més informació telefoneu al 93 888 83 31



72

AFA Bellpuig

Aquest segon trimestre l’AFA 
Bellpuig està de celebració per-
què va tocar la loteria nacional 
i la de Cap d’any. 4 euros per 
butlleta de la loteria de Nadal 
i 1’75 euros per butlleta de la 
Grossa.

S’ha començat el trimestre 
amb l’assemblea general or-
dinària en format online per a 
poder aprovar el pressupost de 
l’exercici 2022.

A l’assemblea es va expli-
car als associats què és l’AFA, 
quines funcions i actuacions 
desenvolupa i, com sempre, 
es va convidar a sumar famílies 
per poder portar a terme els di-
ferents projectes que es tenen 
entre mans.

També es va presentar l’es-
tat de comptes i el balanç de 
l’exercici 2021 i a continuació 
es va plantejar el pressupost 
previst pel 2022. Per últim es va 
procedir a aprovar les diferents 
partides pressupostàries, amb 
un total de 9 partides correspo-
nents a:
- Partida general. Inclou despe-

ses de llibres i agendes, l’au-
xiliar d’anglès i biblioteca i la 
borsa social entre altres.

- Partida de material per a l’es-
cola. Servirà per comprar ma-
terial divers que s’ha demanat 
per part de l’escola.

- Partida pel projecte bibliote-
ca. Pretén una remodelació 
de l’espai de biblioteca es-
colar i també la renovació de 
llibres de lectura.

- Partida pel projecte d’aula 
STEAM. Busca acostar l’es-
cola a models d’aprenentatge 
multidisciplinar.

- Partida pel projecte pati. Pre-
tén aconseguir un bon asses-
sorament sobre les possibi-
litats del pati de l’escola, per 
aconseguir que esdevingui 
més inclusiu i ofereixi més 
oportunitats d’aprenentatge 
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com també pretén proveir-lo 
de més vegetació i espais 
amb ombres amb  tendals.

- Partida reverberació de les 
aules de primària. Tal com es 
va fer amb les aules d’infantil, 
amb aquesta partida es podrà 
condicionar també les aules 
de primària perquè aquestes 
ofereixin un bon confort so-
nor.

- Partida de camí escolar. Pre-
tén continuar fent créixer la 
iniciativa del bus bici i ampliar- 
la a altres opcions de mobilitat 
segura i sostenible.

- Partida per festes i activitats 
socials, com la festa de final 
de curs.

- Partida escola de famílies. 
Aquest curs pretén oferir unes 
xerrades sobre educació se-
xual a les famílies.
Gràcies al suport rebut a la 

votació de cada una de les par-
tides, es va aprovar el pressu-
post 2022. Des d’aquí s’agraeix 
la participació i la confiança a 
les famílies associades per fer-
ho possible i es confia a poder 

tirar endavant tots els projectes 
plantejats.

Continuem el trimestre amb 
la normalització de la festa de 
carnaval. L’escola ha fet un es-
forç per recuperar la festa i la 
rua va poder sortir a passejar 
pel poble, fins arribar a la pla-
ça Catalunya on conjuntament 
amb la Llar d’Infants Patuleia, 
va concloure la festa amb mú-
sica, confeti i salvant la Reina 
Carnestoltes, Flaix, d'ésser cre-
mada.

Ens acomiadem amb la il·lu-
sió de poder tornar a veure, en 
breu, les rialles de la canalla a 
les aules, amb la perspectiva 
d’anar retirant les mascaretes 
després de gairebé dos anys.

 Aprofitem l'avinentesa per 
mostrar la nostra sincera tris-
tesa i el suport per a totes 
aquelles famílies del Roser que 
recentment han rebut la mala 
notícia del tancament de l'es-
cola. Els desitgem que puguin 
trobar bones solucions ben avi-
at.

AFA Bellpuig

Aprovat el pressupost per aquest 2022

Flaix, la Reina Carnestoltes 2022  
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La setmana del 24 al 28 de ge-
ner, tot l’alumnat de l’escola ha 
treballat i reflexionat sobre els 
drets dels infants.

El Cicle dels Petits hem expli-
cat diferents contes: “Els drets 
dels infants”, “Gent de tot ti-
pus”, “4 petites cantonades de 
no res”, hem vist curtmetratges, 
hem conversat i reflexionat so-
bre la Pau.

A P3 hem aprofundit en el Dret 
a jugar fent una conversa sobre 
quins són els nostres jocs pre-
ferits, hem pintat amb parelles i a 
psicomotricitat hem fet un circuit 
amb els ulls tancats per enfortir 
la confiança entre nosaltres i la 
cooperació.

A P4 hem treballat tres dels 
drets dels infants i ens hem cen-
trat en el Dret a Respectar tot 
realitzant diferents activitats: fer 
un circuit en parelles passant per 
sobre de dues sanefes diferents 
(calia posar-se d’acord i respec-
tar-se per tal de poder arribar 
aconseguir fer el camí).

A P5 hem treballat el Dret de 
Cooperar a partir del joc de les 
cadires cooperatives. En aquest 
joc havíem de posar-nos d’acord 
per seure tots, tot i anar traient 
cadires. Calia buscar estratègies 
cooperatives per realitzar l’activi-
tat

El Cicle dels Mitjans hem vol-
gut aprofundir en el Dret a la Na-
cionalitat, el Dret a l’Educació i 
el Dret a Opinar i Participar. Ho 
hem fet a través de diversos ví-
deos de l’InfoK i contes que ens 
han acostat a realitats de nens i 
de nenes del món, molt diferents 
a la nostra. Hi ha infants que no 
tenen nom ni estan registrats en-
lloc. Això ens va sobtar molt i a 
l’aula vam jugar a buscar noms 
de diferents països i a provar 
d’encaixar-los en uns mots en-
creuats.

També vam aprendre què vol 

Setmana de la Pau i la Cooperació

dir ser refugiat/da i quines difi-
cultats es poden trobar per arri-
bar a un lloc nou que els aculli.

Per conèixer millor aquesta 
temàtica vam rebre la visita d’en 
Carlos, un cooperant d’Open 
Arms, que ens va explicar com 
realitzaven un salvament al mar i 
les finalitats d’aquesta ONG.

En el Cicle de Grans, vam 
treballar els Drets dels Infants 
i cada grup va triar un Dret re-
presentatiu per a cada classe. 
També vam veure vídeos i vam 
parlar sobre el malbaratament 
alimentari i la fam al món.

Cinquè ens vam encarregar 
de fer cartells per col·laborar 
amb el Rebost Solidari i els vam 
repartir pel poble per tal que la 

setmana del 24 al 30 de gener 
qui volgués, col·laborés portant 
aliments i productes de primera 
necessitat al vestíbul de l’escola.

Posterior a la recollida d’ali-
ments, els alumnes de quart els 
vam classificar i cinquè i sisè els 
vam anar a portar al Rebost So-
lidari de Vic, on ens van explicar 
el funcionament intern del cen-
tre.

Des de les especialitats vam 
preparar la cançó “Imagine” de 
John Lennon i tots els infants de 
l’escola la van aprendre. A més 
a més, vam conèixer la figura de 
Jesse Owen i la seva experiència 
als Jocs Olímpics als anys 30.

Equip directiu de l'Escola Bellpuig
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El matí del dimarts 22 de 
febrer els nens, les i mes-
tres del Col·legi El Roser 
vam convidar L’alumnat 
i mestres de la llar d’in-
fants Patuleia a passar 
un matí de jocs a la nos-
tra escola.

Vam donar-os la ben-
vinguda a l’espaiós pati 
exterior de les casetes i 
compartírem diverses ac-
tivitats que havíem pre-
parat amb molta il·lusió. 
El moment sorpresa va 
ser quan els alumnes de 
P3 van explicar el conte “ 
El cargol i l’herba de poli-
ol”. Quins nervis i quines 
cares d’alegria que feien!

Els de P4 i P5 van fer 
participar als convidats 
a dansar la cançó de la 
felicitat abans de gaudir 
d’una bonica estona de 
pati. Que bé que ens ho 
vam passar tots plegats!

Com a comiat els vam 
regalar els titelles dels 
personatges del conte 
perquè el puguin  repre-
sentar a la seva escola. 
De ben segur que tin-
dran un molt bon record 
d’aquests petits instants 
que vam convertir en 
grans moments.

Des d'el Roser valo-
rem positivament experi-
ències d’intercanvi com 
aquesta que són molt 
satisfactòries tant per als 
infants com per les mes-
tres. Entenem que  és 
important que els petits 
puguin descobrir altres 
espais, conèixer nous 
companys i mestres per 
aconseguir confiança i 
seguretat de cara al futur.

Els estem mot agraïts 
i esperem retrobar-nos 
novament.

I si dels petits instants en fem grans moments?

Nens i nenes 
del Col·legi El 
Roser i de la 
llar municipal 
Patuleia 
compartiren 
un matí 
de jocs i 
d'experiències
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Les Margues

Sembla increïble, però ja han 
passat 15 anys des que vam 
començar el nostre camí a 
l'Institut Les Margues. Per a mi, 
representar l’institut escrivint 
aquestes ratlles és una enorme 
responsabilitat i un gran honor. 
Podria parlar dels moments sa-
tisfactoris que he viscut durant 
tot aquest temps; però, sens 
dubte, del que estic més or-
gullós és de les persones que 
m'han ajudat en aquesta etapa.

En aquests moments toca 
fer un balanç de les experi-
ències viscudes i dels canvis 
que s'han anat produint al llarg 
d'aquests anys. Es podria fer 
esment de tots els directors 
que han liderat l’institut: Josep 
Roquer Soler (Roc), Dionís Fel-
gueroso García, Carles Arnal 
Vinyals, Maria Vilamala Font i 
Núria Saborit Coll. Tots han for-
mat part de la història d'aquest 
centre i han fet grans esforços 
per aconseguir tirar endavant 
la institució que ara és. Però no 
puc deixar de destacar la im-
portant tasca duta a terme per 
l’actual directora Núria Saborit 
Coll, que ha estat al capdavant 
d'aquest centre els últims anys 
i ha impulsat molts projectes 
en poc temps. Ha sabut conju-
gar la bona feina amb una gran 
dosi d'humanitat.

Tampoc podem oblidar to-
tes les persones que, amb la 
seva feina i esforç, han acon-
seguit donar resposta a les ne-
cessitats que l’època requeria: 
professors, alumnes, famí-
lies, personal d'administració, 
conserges i personal de nete-
ja. Tots han col·laborat en el 
desenvolupament de l'institut i 
a tots ells els ho vull agrair.

I en aquest context de pandè-
mia, cal parlar dels canvis que 
s’han hagut d’afrontar. El nos-

Hem fet 15 anys

tre centre no ha perdut el rumb 
i la resposta a cada moment 
ha estat positiva. S'ha continu-
at treballant perquè l'alumnat 
estiguéssim a l'alçada de les 
exigències d'una societat que 
ha anat canviant, i ens ha tocat 
adaptar-nos a les restriccions. 
Tot això ens ha fet veure que 
som forts i que tant alumnes 
com institut en el seu conjunt 
hem actuat amb responsabilitat 
i eficàcia. No podem oblidar la 
formació en l'ús de les noves 
tecnologies que avui dia és ab-
solutament imprescindible. En 
aquest sentit, el nostre centre 
ha anat millorant els recursos i 
a hores d’ara ja seríem tots pe-
tits grans experts en cas que 
ens haguéssim de veure en una 
situació tan difícil com la de la 
primavera del 2020.

En els meus darrers anys a 
l’institut hem Introduït projectes 
i propostes d'innovació peda-
gògica com la xarxa de com-
petències bàsiques, el GEP, el 
programa de certificació dels 
coneixements de llengües es-
trangeres, l’Erasmus+, que aju-
den a l’alumnat a tenir eines i 
oportunitats per gaudir més 
de l’aprenentatge. Però, per a 
mi, un dels més importants és 
el projecte que hem començat 
aquest any #aquíproubulling, 
que vetlla per la comoditat de 
l’alumnat i ajuda a crear un am-
bient molt més segur.

En definitiva, al llarg 
d'aquests quinze anys, l’Institut 
Les Margues ha contribuït que 
els joves assoleixin importants 

fites tant per al desenvolupa-
ment personal com social, cul-
tural i econòmic. Ha dotat les 
persones de recursos i valors 
que els permeten enfrontar-se 
a la vida amb esperit democrà-
tic. I d'altra banda a l’institut 
s'han fet esforços per reno-
var-se i créixer en qualitat mi-
llorant l’oferta educativa, ja que 
des del curs passat a l’institut 
també s’imparteix el batxillerat, 
i dotant-la de noves metodolo-
gies més adaptades als nous 
temps.

Aquest moment ha de servir 
també per mirar endavant man-
tenint aquesta naturalitat de la 
qual sempre s’ha sentit orgu-
llós aquest institut, convençuts 
que una educació amb llibertat 
que fomenti la igualtat d'opor-
tunitats i la convivència pacífi-
ca entre les persones serà sens 
dubte la millor manera de con-
tribuir al progrés social.

Finalment, vull donar les grà-
cies a tot l'alumnat que són la 
part important d’aquesta com-
memoració i que sense les ex-
periències, les opinions i les crí-
tiques constructives dels quals 
tampoc no s’arribaria enlloc. 
Per tant, gràcies per les apor-
tacions, la dedicació i el treball 
dur de tots els alumnes, ja que 
sense ells no es pot tirar un ins-
titut endavant. Han estat temps 
difícils per a tothom, però vin-
dran èpoques millors i podrem 
recuperar el temps perdut.

Èric López Muñoz

Les Margues acull alumnes d'ESO i batxillerat dels centres adscrits (Escola 
Bellpuig de Sant Julià, Calldetenes, Folgueroles, Vilanova i Tavèrnoles).   
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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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El dia 16 de desembre passat, 
al Casino de Vic, es va presen-
tar el llibre Tota una vida. Lluís 
Vilamala (1918-1998), sobre un 
vilatortí nascut al mas El Casal, 
de Vilalleons. En l’acte de pre-
sentació intervingueren Anton 
Granero, Jaume Ortiz i Pere 
Puig, el qual féu una glossa del 
biografiat prèvia a les parau-
les del mateix autor del llibre, 
Josep Vilamala i Aliguer, fill del 
biografiat. Deixo constància 
de la presentació d’aquest lli-
bre pels lligams familiars que la 
saga dels Vilamala ha tingut i 
té amb el nostre poble de Sant 
Julià i, sobretot, per la impor-
tància del que representa re-
cuperar la memòria històrica 
d’un personatge singular com 
fou Lluís Vilamala. 

Si bé és veritat que, des de 
ben petits, només hem estat 
avesats a llegir la història im-
presa amb lletres de motlle 
dels grans personatges, de 
les grans gestes i dels grans 
esdeveniments, ben poques 
vegades hem vist escrita la 
història corrent, la de cada dia 
i, encara menys, la història de 
persones senzilles de poble, 
properes a nosaltres. I justa-
ment això és el que ha fet l’au-

Presentació d’un llibre “In memoriam”: 
Tota una vida. Lluís Vilamala (1918-1998)

tor d’aquest llibre Josep Vila-
mala: rescatar la memòria i el 
pensament del seu pare Lluís 
Vilamala i Collell, tot evocant 
els trets definidors d’una èpo-
ca que ens és ben propera.

El llibre, repartit en quatre 
capítols més l’annex d’un Di-
ari de la mili, ressegueix deta-
lladament els esdeveniments 
familiars més importants de 
Lluís Vilamala, és a dir, la vida, 
la professió i les aficions dins 
el context que li va tocar viure: 
la guerra civil espanyola entre 
dues guerres mundials; el fa-
tídic temps de la postguerra; 
el franquisme i el postfran-
quisme. El llibre, redactat en 
primera persona talment com 
si parlés el mateix Lluís Vila-
mala, ha estat elaborat pel seu 
fill amb informació de prime-
ra mà en base a 700 cartes i 
documents de l’arxiu familiar 
a més de l’esmentat Diari de 
la mili. També, gràcies als re-
cords viscuts transmesos per 
tradició oral dins el context de 
l’àmbit familiar. 

Si bé el llibre ens presenta 
un Lluís Vilamala treballador 
i actiu pel que fa a la defen-
sa del pa de cada dia, i obert i 
sociable en relació a parents i 

amics en el context ciutadà vi-
gatà, també ens el perfila com 
una persona de cap clar i sen-
tit comú, que té bon nas, que 
està al corrent del que passa al 
món i amb un criteri assenyat 
i equilibrat de les coses. En 
aquest sentit, Josep Vilamala, 
autor del llibre, a més de biò-
graf en explicar i interpretar la 
vida del seu pare, esdevé com 
el cronista d’una època pel fet 
de deixar constància del ser 
i el respirar d’un període que 
ens és ben conegut per proxi-
mitat històrica. Un valor afegit, 
aquest, que fa sentir-nos molt 
a prop del biografiat per raons 
òbvies de contemporaneïtat. 

Més enllà del valor literari, el 
llibre fa de bon llegir perquè el 
seu autor, Josep Vilamala i Ali-
guer, amb una dedicació i un 
afecte encomiables, ha sabut 
recompondre el trencaclos-
ques de la vida de Lluís Vila-
mala i Collell, -ple d’anècdotes, 
d’històries i de curiositats- com 
una sincera mostra d’amor filial 
i un sentit homenatge a la me-
mòria dels seu pare amb motiu 
del vintè aniversari de la seva 
mort.

Francesc Orenes i Navarro
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Ignasi Moreta (@IgnasiMoreta)
2 de març
M’entristeix el tancament del Col·legi El Roser 
de Sant Julià de Vilatorta. Fundat el 1897 com 
a col·legi d’orfes, el meu avi Marcel·lí Moreta 
hi va entrar com a alumne intern en quedar 
orfe de pare (per la grip espanyola) als 9 anys. 
El dia de la inauguració, Joan Maragall hi va 
assistir en representació del Diario de Barce-
lona, on va publicar (26-7-1897) una crònica 
anònima de l’acte. Començava així: «Hoy se 
ha inaugurado con gran solemnidad en esta 
población el Colegio de Huérfanos pobres ins-
tituido en legado por don José Puig y Cuñer. 
La institución, como hemos dicho, es debida 
a don José Puig y Cuñer, hermano político 
del señor Benessat, en cuya posesión Manso 
Solà, de San Julián, murió en 22 de septiem-
bre de 1892.» [Continua el fil]

Marcst (@MarcSanTu) 1 de març
Avui és un dia trist per a moltes famílies de 
Sant Julià de Vilatorta i dels pobles del vol-
tant que han confiat en l'escola i el seu equip 
humà. Espero que el trasbals que suposarà 
el tancament d’El Roser els sigui el més lleu 
possible.

Eduard Forner (@forneredu) 27 de febrer
Me'n vaig amb les nenes a l’antic camp d'avi-
ació de Sant Julià de Vilatorta. A veure si es 
pot fer servir per a la Tercera Guerra.

Laia Teixidor (@LTeixidor) 27 de febrer
Hi ha un veí al carrer que té un ocell. Quan es 
fa clar es posa a piular. Com que dins de casa 
deu despertar els nens, el fot al balcó, així ens 
desperta a tots! Li hauré de dir que el tapi amb 
un drap, com fèiem a casa quan el nostre es 
posava a refilar. 

Mònica Carrera (@MonicaCaah)
10 de febrer
Anar a explicar l'ofici a la classe de P4 de l'es-
cola i preguntar: qui fa servir els carrers? "Els 
cotxes” -I qui més? "Les motos, els autocars, 
els quads, els tractors... i el #busbici!" 
Avui hem fet feina! Hem plantat la llavor del 
canvi @canvisencadena @AfaEscola

Creu Roja Osona (@Creu Roja Osona)
3 de febrer
Endreçant els 560 quilos de productes que 
ens ha portat l'Escola Bellpuig de Sant Julià 
de Vilatorta @AfaEscola @aj_SJV #osona. 
Moltes gràcies!

Txell Vilamala

elroserstjulia (@elroserstjulia) 26 de març
Tots els que formem part de l'escola El Roser 
hem de defensar el dret dels pares a triar, en 
igualtat de condicions, l’educació que desitgen 
que rebin els seus fills: #SalvemElRoser! 

Amigos das Cegoñas (@AmigosCegonas) 25 març
Cigüeñas a punto de pasar la noche ya cerca 
de su trayecto hacia el norte para cruzar el 
Pirineo, donde hoy ha habido nevadas (C-25 a 
la altura de Vilalleons)

Ferran Latorre (@ferranlatorre) 21 de març
Això del @FCBarcelona_cat està molt bé, però 
podem fer alguna cosa decent també amb el 
nostre país?

Anna May Masnou (@amaymasnou) 18 març
M’he posat la @rosalia a l’Spotify, mentre ana-
va fent altres coses, i de cop sento una dona 
parlant en català. Que bo. Escolteu la cançó 
G3 N15. Ja que hi som, és ben bonica #moto-
mami

Gerard Pons Mercadé (@gerard_pm8) 15 març
Jo només vull que Ferran Jutglà torni a trepitjar 
la gespa del Camp Nou!

Eduard Folch (@efolch) 2 de març
El #bicibus també és un èxit a municipis petits 
i té un gran impacte: 
+ salut
+ autonomia
+ comunitat
- cotxes cap a l'escola
Sant Julià de Vilatorta o Santa Eugènia de Ber-
ga són un exemple! Aviat s'hi sumarà Prats de 
Lluçanès! #PetitsPeròValents @CamiEscolarVV

Vilatortins 
en xarxa@xa

rx
es
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Secció de notícies breus de 
caire social elaborada per
Ivet Parra i Clara Rodríguez 

Fets i gent Comencem el Fets i gent amb gent veterana del poble, que 
cada dia lluita per si, i els trobem sovint pel carrer, als comer-
ços local, als bars i restaurants... Per això de tant en tant cal 
que els fem petits homenatges, per les seves noves etapes en 
la vida. Aquests són...

I una altra parella: l’Imma Terricabras i l’Albert 
Selga. L’Imma s’ha jubilat després de molts anys 
d’esforç i treball. Els últims disset a l’empresa 
familiar SAV Vilaró, al polígon de la Quintana, 
que es dedica a la fabricació de peces metàl·li-
ques. L’Albert fa més temps que s’ha jubilat, i no 
necessita presentació: tots el coneixem per ha-
ver estat el cap de la brigada municipal fins no 
fa tants anys, amb una entrega absoluta al ser-
vei del nostre poble. Les dues parelles fan molt 
goig, oi? Gaudiu molt d’aquesta nova etapa!

La Larisa Ruperez i l’Eduard Mimoso. En un al-
tre Fets i gent ja us explicàvem que l’Eduard 
s’havia jubilat. Ara ho ha fet la seva dona, la 
Larisa, metgessa de professió que ha estat tre-
ballant molt temps com a metgessa en mútues 
laborals. La Larisa té arrels ucraïneses per part 
de mare, i està molt impactada per la invasió 
de Putin a Ucraïna. Tot i això ara li ha arribat 
el moment de gaudir de la jubilació amb el seu 
home, l’Eduard. Ens consta que els agrada molt 
viatjar... doncs vinga, a ser feliços!

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

so
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En Jordi Serra ha tingut mala sort. Ell és plan-
xista, i regenta el negoci familiar, la planxisteria 
Serra, al darrera del Decathlon, a Vic. Queda 
demostrat que treballar tan no és bo: l’altre dia 
va caure a la feina i es va trencar la cama. Des 
d’aquí li desitgem una ràpida recuperació, i li 
donem molts ànims!

I en aquesta secció tornem a parlar d’una dona 
que aconsegueix treure cum laude a la seva tesi 
doctoral. En aquest cas Mireia Vilamala, filla de 
la Riereta. La Mireia és nutricionista i el novem-
bre passat va defensar la seva tesi doctoral 
“Eficàcia d’un programa d’educació alimentària 
per a la promoció del consum de fruita i ver-
dura en persones amb trastorn mental sever 
(Dietment)”. La Mireia treballa a Osonament, la 
fundació d’Osona que atén les persones amb 
problemes de salut mental. Felicitats doctora!
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LA QUALITAT I EL SERVEI
ENS DISTINGEIX

T'HO PORTEM A CASA
CONSULTA ELS HORARIS
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HORITZONTALS: 1: Els quaranta dies que van des 
del dimecres de Cendra fins a la Setmana Santa. Va. 
2: Oliosa. Mou les cames. 3: Expressió de dolor. Bo-
nesa. L’Astèrix. 4: Dolors. Arrasa. Cinquanta romans. 
5: Sofre. Còlera. Oxigen. Part dels cap sense cabells. 
6: Repetició d’un so. Cim emblemàtic del Ripollès. 
Taxa Anual Equivalent. 7: S’encamina. Cent. Rasclet. 
Escandi. 8: Metropolitana. Faig rots. 9: Pèl de les ove-
lles. Alguna. Aire anglès. 10: Noies de Letònia. Lliurar. 
11: Continent. Lloc per curar-se. 

VERTICALS: 1: Qualsevol noia. 2: Fusió. KRLS. 3: 
Àstat. Ciutat francesa de la vall del Roine. Bata curta 
d’estar per casa. 4: Furtar. Embarcació petita. 5: Edu-
cació Secundària Obligatòria. Àstat. Home molt petit. 
6: Persona amb molt bona salut. En aquest moment. 
Existeix. 7: Mil. Substància estupefaent. Utilitza. 8: 
Petit aràcnid. Així sigui. Nitrogen. 9: Escomesa. Pra-
deria. 10: Americi. Nadiu. El Bruixot més conegut a 
casa nostra. 11: Crustaci vermell molt semblant a la 
llagosta. Per on surt la bala de les armes de foc. 12: 
Única. Conjunt de bèsties. 13: Escultura. Camini molt 
de pressa.

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: joc del calamar (cala + mar)

Encreuat:

Entreteniments: Marc Costa / Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Van inhabilitar un president per això

Les set diferències
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El concurs
El dia 11 de maig es celebra l'Aplec de Sant 

Ponç, altrament anomenat Aplec del Pa. 
Sembla que el culte al sant s'inicià quan la 

família del mas s'hi encomanà en una època 
de males collites.

A quina masia pertany
la capella de Sant Ponç?

A. Cànoves
B. l'Albereda
C. Puigsec

SOLUCIÓ DEL NÚMERO ANTERIOR

On va néixer Sant Julià?
B. Antioquia (Turquia)

Guanyador: Joan Tortadès Roca
Enhorabona!
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Entre tots els encertants se sortejarà
una magnífica

MONA DE PASQUA
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 dimecres 13 d'abril,

amb les dades següents:

Resposta A, B o C
Nom i cognoms - Edat - Telèfon - Adreça
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PER DONAR UN MILLOR
SERVEI TAMBÉ

OBRIM ELS DILLUNS!

HORARI DE BOTIGA

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

tarda de17:00h a 20:00h

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

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

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

Recorda!
SERVEI DE TAXI

Sant Julià de Vilatorta

taxisantjulia@hotmail.es
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Vilatorta

462.3 són els litres per metre quadrat de pluja 
que van caure a Sant Julià de Vilatorta durant 
tot l'any 2021. El mes més plujós va ser el no-
vembre amb 80.0 i el més eixut el desembre 
amb 2,6. A Vilalleons van caure 443.4 i els me-
sos de més i menys pluja foren el juny amb 
76.0 i el desembre amb 2.6.

Amb 23 anys, el 10 de juny de 1897, el Pare 
Manuel Cazador López va ser destinat al 
Col·legi d'Orfes de Sant Julià de Vilatorta on 
s'hi estaria fins a la seva mort, el 17 de febrer 
de 1956. Nascut el 29 de gener de 1874 a 
Torrent de Cinca -Franja de Ponent-, als 14 
anys va ingressar a la congregació Fills de 
la Sagrada Família. Com a científic i investi-
gador va excel·lir en els camps de la física, 
agronomia, astronomia, radiofonia i meteo-
rologia. Només arribar al nostre poble funda 
l'observatori meteorològic del Col·legi.

La dada: 462.3

La data:
10 de juny de 1897
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EN AQUEST NÚMERO DESTAQUEM:

Vilatorta

La Fundació Puig i Cunyer anuncia el tancament del Col·legi El Roser

Onaigua, l'empresa pública  d'aigua del municipi

Comencen les obres de la passera sobre l'Eix, de l'itinerari a Vilalleons

Construcció d'un sobreeixidor a la Font d'en Titus

Inici dels tràmits per obrir l'Avinguda de Sant Llorenç, al sector del Tennis

Acaba el desplegament de fibra òptica a Pleuna

Finalment Orange posa rearmament automàtic a l'antena de Puigsec

Benvinguda a la primera família ucraïnesa acollida a Sant Julià

Torna Keramik, l'experiència amb fang

Entrevista a Imma Tió i Olga Loscos

Què se'n fa del vidre que llencem al contenidor?

Josep Erra, 30 anys de forner de ca la Nanna

Entrevista a Lluís Solanas, president de Meteovilatorta

Tota la informació sobre les Caramelles


